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 ةفاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

  

 ١ م

 ےہ
       َکن

 بفيلا=حر

 يدنكلا متهاربإنبدمحجراملا

 ن رو رس رشعل ١ ء۔رحل ١

 م ١٩٨٩٧ _ ه ١٤٠٨





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا بابلا

 م اي صل ١ ف

 ( رباج يبأ باتك نم )

 ناضمر رهش وهو { مايصلا نم هللا ضرف ام & مالسالا عئارش نمو

 نارفغلل اببس هلعجو { ناميالا لهأ هب هللا مركأو ، نآرقلا هيف لزنا يذلا

 . ممألا عيمج ىلع دمحم ةمأ هيف لضفو © مسقلا هيف لزجاو © ناوضرلاو
 © روحسلا دنع هللا ةمحر هلو ، روجأم همئاصو { روهط هراهنو 0 رون هليلف

 باوثلا هيف فعاضيو ، باوبألا حتفت هيفو ، روطفلا دنع هنع هللا يضر دقو

 همايأ ىلاو ، المأتم هل ناك نمل ىبوطف © نيقتملل باج هيف ءاعدلاو
2 

 . السوتم ًابغار هللا لا هيفو & الجعتسم

 انيبن ىلع هللا ىلص نارمع نب ىسوم ىلا هللا ىحوا اميف نا انغلب دقو

 . ( ناضمر رهش مئاصل اورفغتسي نا شوحولاو ريطلاو نيضرالاو



 باوبأ قلغتو { نانجلا باوبأ حتفت هنم ةليل لوأ يف ناك اذا : ليقو

 ةرشبملا اهل لاقي حاير ةنجلا يف جيهتو ، نيطايشلا ةدرم لغتو ث نارينلا

 روحلا لوقتف عيراصملا قلحو 0 راجشألا قاروأ كرحتف 3 ( ةريثملا ةخسن )

 لوأ هذه © ناسح تاريخ اي : لوقيف ؟ ةليللا هذه ام ناوضر اي : نيعلا

 . ناضمر رهش نم ةليل

 بئات نم له آلأ انم يداني ناضمر رهش نم ةليل لك ئ : ليقو
 ىطعيف بلاط نم له الا ؟ هل رفغيف رفغتسم نم له الا ؟ هيلع باتيف
 اميف قتعا ام لثم هللا اهيف قتعا ناضمر رهش نم ةليل رخا ناك اذاف ؟ هلؤس

 هاوفأ ىلع ةكئالملا فقت ليق رطفلا ةادغ يف ناك اذاف ، رهشلا نم ىضم

 لبقي ميرك بر ىلا ء مكبر ىلا اودغا ،ك دمحم ةمأ اي يدانتو { ككسلا

 برلا لوقي : ليق ، مهديعص يف اوراص اذاف { ليزجلا يطعيو ليلقلا

 : ليق ؟ هلمع نم هغارف دنع ريجألا ءازج ام « يتكئالم اي » : ىلاعتو كرابت

 : ىلاعتو كرابت ىلعألا يلعلا لوقيف هرجأ ىفوي نأ هؤازج : ةكئالملا لوقتف

 ۔ مهل ةخسن يف ۔ تننسو ث اوماصف مايصلا مهيلع تضرف يديبع ءالؤه )
 . ( مهل ترفغ دق ينا مكدهشا { اوماقف مايقلا

 ةخسن يفو 7 مويلا كلذ ف ةمألا هذه ىطعت اب ةكئالملا حرفتف : ليق

 . ةزئاجلا موي ءايسلا يفو رطفلا موي ىمس

  

  

    



 ن اثلا ب ايل ١

 باتكلا ليلدب موصلا نم ضرف ام ركذ
 موصلا نم خسن امو

 مكيلع بتك اونما نيذلا اهيأ اي » هباتك يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق

 نم اوناك : ليق « نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك ايك مايصلا

 ايك مايصلا مكيلع بتك » ۔ ىلاعت هللا لزنأف ءاروشاع موي نوموصي لبق

 هللا ىلص ىسيع ةمأ مهو ، ليجنالا لهآ ه مكلبق نم نيذلا ىلع بتك
 مرح مانو ةرخالا ءاشعلا ىلص نم ناكو ، ىسيع ىلعو ، دمحم انيبن ىلع
 هللا بتك يأ 3 ناك اذكهو . ةلباقلا ىلا راهنلاب مئاصلا ىلع مرح ام هيلع

 موصل ا كلذ دتشاف ىسيع ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلص ىسيع ةمأ ىلع

 هباحصأ نم ىأر نم ث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأرف ، نيملسملا ىلع
 عقاو هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نا مث ، موصلا كلذ مهدهجأ دق

 يبنلا ىتأو ىكبو مدن مث {©. ةصخر كلذ يف هللا لعجيل © ءاشعلا دعب هلهأ

 باحصأ نم اضيأ هريغ لعفو ، ( رمع اي كلذب اريدج كت مل ) : لاقف ةي

 كلأس اذاو > : ىلاعت هللا لزنأف ؟ هللا لوسر اي انتبوت ايف : اولاق ةلي يبنلا

 مث . (ةيالا) ناعد اذا عادلا ةوعد بيجا بيرق يناف ينع يدابع

۔ - ٧



 مكئاسن ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا > : اهتخسن ةيآلا كلت تخسن

 باتف مكسفنأ نوناتخت متنك مكنا هتنا ملع نهف سابل متناو مكل سابل نه

 اوبرشاو اولكو مكل هلا بتك ام اوغتباو نهو رشاب نآلاف مكنع افعو مكيلع
 مايصلا اومتا مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح

 . إ دجاسملا يف نوفكاع متنأو نهورشابت الو ليللا ىلا

 ةحئار نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف ةحئار نا : ليقو : ةلأسم

 . ةباجتسم ةوعد هراطفإ دنع مئاصللو . ايقت ناك اذا كسملا

 موي ةحرفو هراطفا دنع ةحرف . . ناتحرف مئاصلل : ليقو

 . هبر ىقلي

 : لاق هنا ف يبنلا نع ىوريو نسحلا يأ عماج نمو : ةلأسم

 . ( رانلا باوبأ تقلغو ةنجلا باوبأ تحتف ناضمر رهش لخد اذا )

 . ةباجتسم ةوعد هراطفا دنع مئاصلل نأ ليق دقو

 ًابستحم ناضمر ماص نم ) : لاق ةي يبنلا نعو ، باتكلا نمو

 هنا ليق دقو & موصلا لاصو نع ىجن ةلي هلا لوسر نأ ثيدحلا يفو
 ينا) : لاق لصاوت تنأو موصلا لاصو نع اناهنت ى هللا لوسر اي : هل ليق

 : ةن هللا لوسر لاق : لاق يبعشلا نع ثيدحلا يفو باتكلا نمو

 نايرلا هل لاقي ًآرهغ ةنجلا يف نإو هب يزجأ انأو يل موصلا لوقي هللا نا )
 يف سانلاو اهيلع نوسلجي دئاوم مهل عضوت ةمايقلا موي ناك اذاو نيمئاصلل

۔ ٨ ۔



 نيمئاصلاو » : ىلاعت هللا لاق دقو ، ( هيلع سانلا ام نوملعي ال باسحلا
 اريثك هللا نيركاذلاو تاظفاحلاو مهجورف نظفاحلاو تاےئاصلاو

 . « ًاييظع رجأو ةرفغم مهل هللا دعأ تاركاذلاو

 : ارعش ساون يبال ؛ ءايضلا باتك نمو

 تاكربلاب هنم ىلوأ نابعشو كرابم رهش موصلا رهش نولوقي
 ) تاودغلاب حارلا برشل اذهو .. هلضفل اذهو هيف امل اذهف

 : ارعش ةيبارعألو

 سرمتي نمب ن ابعش ملعيو هموصا فيك موصل ا رهش ملعيس

 ناضمر ءاج لجرلا لوقي نأ هركي ناك هنا دهاج نعو : ةلأسم

 . ناضمر رهش بهذو ناضمر رهش ءاج لقيل نكلو ء ناضمر بهذو

 زاجأو 7 لجو زع هللا ءاسأ نم مسا ناضمر لعل يردأ ال : لاق

 تدفص ناضمر لخد اذا ) : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور امل هريغ كلذ

 : لاق هنا ةلم يبنلا نع ةريره يأ نع يور ليق ناف ) نيطايشلا

 ناضمر رهش ءاج : اولوق نكلو ناضمر بهذو ناضمر ءاج اولوقت ال )

 . ( ناضمر رهش بهذو

 : ارعش كرابم نب هللا دبع خسانلا لاق { (ةدايز)
 تاكربلاب هنم ىلوا رهش الو كرابم رهش موصلا رهش نا الأ
 تاوعدلا ةدومح ةليل ىدل اعدلا هب باجتسي رهش ةّيأف

 تافرغلا وذ تانجلا , حتفت ايك مئاص لك نع نارينلا قلغت هب

 تازمه يذ ريغ ارهش هلو ىقتلاو لضفلا لمكا ارهش كلايف
 ۔ قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد & ب ٨٠ صاخ مقر . ٤٨٠ ماع مقر ةخسن ف كلذ درو اج

 . ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو



 ناكل حص ولو . اهب قوثوم ةهج نع وري ملو فيعض ربخ اذه : ليق

 . ىلاعت هللا باتكب ءادتقا كلذ بحتسن نحنو بابحتسالا ىلع الومحم

 موي دبعلل ناعفشي نارقلاو مايصلا ) : لاق هنا ةلي يبنلا نع ىوريو
 ينعفشف راهنلاب تاوهشلاو ماعطلا هتعنم ينا : مايصلا لوقي : لاق ةمايقلا

 8 براي هيف ينعفشف ليللاب مونلا هتعنم ينا : نارقلا لوقيو براي هيف
 . ( هل ناعفشيف

 محل ملس ناف ناضمر رهش ف الا طق موق بذع ام : لاق سابع نبا

 . مهتنس رئاس م ملس ناضمر رهش

 ةنسحلا ؛ هب داري لمع لك مكبر لاق ( لاق لع يبنلا نع ةريره وبأ

 يلجأ نم هتوهشل ماعطلا كرت . هب يزجأ انأو ىل وهف موصلا الا اهلاثمأ رشعب

 . ( هب يزجأ انأو يل وهف يلجأ نم بارشلا كرتو هب يزجا انأو يل وهف

ع



 1 صف

 يذو لاوش يف نولوقي اوناك مهنا ةي يبنلا باحصأ نع انغلب
 & ناضمر رهش مايص انم لبقت مهللا : رفصو مرحملاو ةجحلا يذو ةدعقلا

 رهش انغلب مهللا : نابعشو بجرو نبيدامجو نيعيبرلا يف نولوقيو

 . لاح لك ىلع ناضمر رهش ركذ نوكرتي ال اوناك & ناضمر

 ةقدص لك ةاكزلا تحمو هلبق موص لك ناضمر احم ) دايع يبنل ا نعو

 . ( اهلبق تناك

  

  
 ۔ -_ ١١

  





 ل م 1 صف

 ةمينغلا ءاتشلا يف موصلا ) ةي يبنلا نع ثيدح يف ةديبع وبأ لاق

 نم اهلصأ ةمينغلا نال دربلاب اهفصو امنا : هريغو يئاسكلا لاق 5( ةدرابلا
 : لوقت اهرحب ءالطصالاو برحلا ةرشابمب الا لانت الو ، ودعلا ضرأ

 موص نال ةدراب ىمست دقو 3 لاتق الو برح ءاقل اهيف سيل ةمينغ هذهف

 . دهجلاو شطعلا هيف ىساقي يذلا فيصلا & فيصلا موصك سيل ءاتشلا

 ناضمر رهش لها دقو موي ترا ذ لم هلل ا لوسر لاق : لاق دوعسم نب ١

 ةنسلا ناضمر نوكي نأ يتما تنمتل ناضمر رهش يف ام دابعلا ملعي ول )

 . ( اهلك

 ۔ فرخزت ةخسن يف - تفرخزت ) : لاق هنا ةلي يبنلا نع : ةلأسم

 نم ةليل لوا ناك اذاف ناضمر رهش لوخدل لوحلا ىلا لوحلا نم نانجلا
 قاروأ كرحتف ةرشبملا اهل لاقي شرعلا تحت نم حير تبه ناضمر رهش

 نسحأ نوعماسلا عمسي مل توص كلذل عمسيف عيراصملا قلحو راجشألا

 ةيبلتلاب نهبيجيف ؟ ةليللا هذه ام ناوضر اي نيعلا روحلا لوقتف هنم

 نانجلا باوبأ تحتف ناضمر رهش نم ةليل لوأ هذه ك ناسح تاربخ اي

 ةمأ نم نيمئاصلا نع نارينلا باوبأ قلغتو ةي دمحم ةمأ نم نيمئاصلل

 مهلغو نيطايشلا ةدرم دقصف ضرألا ىلا طبها ليربج ايو . ةلي دمحم
 ةمأ ىلع اودسفي الئل راحبلا جحل يف مهفذقاو لالغالاب ۔ مهللغو ةخسن -

 . ( مهمايص ةي دمحم

 ۔ _ ١٣



 تارم ثالث ناضمر رهش نم ةليل لك يف ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 نم له ؟ هلؤس هيطعاف لئاس نم له ؟ هيلع بوتأف بئات نم له )
 . ( ؟ هل رفغأف رفغتسم

 فلا فلا ناضمر رهش نم راطفا لك دنع ىلاعتو كرابت هلل نا : ليقو

 اذاف كلذك اهنم ةعاس لك يف هللا قتعا ةعمجلا ةليل ناك اذاف رانلا نم قيتع

 قتعأ ام لثم مويلا كلذ يف لجو زع هللا قتعا ناضمر رهش نم موي رخا ناك

 . هلك رهشلا ي

 مايصك ءاروشاع مايصو ث ةنس نيتس مايصك ةفرع موي مايص : ليقو

٥٥. ١58 

۔ ١٤ ۔-



 ةعست ةليل ريثك ريخ هتاف دقف هتتاف نم لايل ثالث ناضمر يف : ليقو

 ةليل ىوس . هللا لوسر اي : ليق ، رهشلا رخاو & نيرشعو دحاوو ، رشع

 رهش يأ يفف ناضمر رهش يف هل رفغي مل نمف ث ( معن ) : لاق . ردقلا
 ةقفنلاو { ةنسح فلا بتكت هيف ةنسحلاف ناضمر روهشلا ديسو ؟ هل رفغي

 . هللا ليبس يف ةقفنلاك فعاضت هيف

 يف نوكي ) : ةلي هلا لوسر لاق : لاق يمليدلا يبأ نع : ةلأسم

 يف ) : لاق ؟ هرخآ يفوأ هلوأ يف { هللا لوسر اي : اولاق ( توص ناضمر
 نم توص نوكي ةعمج ةليل فصنلا ةليل تناك اذاو ( ناضمر نم فصنلا

 نوعبس هيف ىمعيو افلا نوعبس هيف سرختو ًافلا نوعبس هل قعصي ءامسلا
 ؟ ملاسلا نمف ؛ هللا لوسر اي : اولاق ( ءارذع فلا نوعبس هيف قتفنتو

 توص هعمو ) : لاق ( ريبكتلاب رهجو دوجسلاب 3 ذّوعتو هتيب مزل نم ) : لاق
 هنعل ناطيشلا توص يناثلا توصلاو ليئاربج توص لوآلا توصلاف رخا

 هيفو لاوش يف مهفي ال توص وهو )١( ةعمعملاو ناضمر يف توصلاف © ( هللا

 درو قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد - ب )٨٠( صاخ مقرو © ٥٩٩ ماع مقر ةخسن يف )١(

 ن اضمر ف توصل اف . ناطيشل ا توص يناثل ١ توصل او ٠ ليئ اربج توص لوأل ١ توصل اف : هلوق

 . لاوش يف ةمغمغلاو

 ۔ _ ١٥



 هلوأ مرحملاو { ةجحلا يذ نم جاحلا ىلع ذاعيو ةدعقلا يذ يف لئابقلا زيمت

 اهيلع وجني نامزلا كلذ يف ةلحارلو ، يتما ىلع جرف هرخاو يتمأ ىلع ءالب

 . مهرد فلأ ةئام هل لغت ةركسد نم هل ريخ نمؤملا

 ك

۔ ١٦ -



 ردقلا ةليل ) : لاق ةي هللا لوسر نأ تبث & فارشألا باتك نمو

 . ( ناضمر نم رخاوالا رشعلا يف

   : 

 ۔ ١٧ ۔-





 ل ئ 1 صف

 { اهاتأف اهدنع رطفيل ةريره يأ ىلا ةأرما تلسرا : لاق دمحأ

 نم هرجا لثم مهل ناك الا تيب لهأ دنع رطفي مئاص نم سيل ) : لاقف

 يلهأ دنع ترطفا دق ينا : لاق مث ث ( ًائيش هرجأ نم صقني نأ ريغ

 . ىلهأل كلذ نوكي نأ تدرا : لاق ةريره يبا ىلع كلذ تصصقف : تلاق

 هيلع تلص هدنع ماعطلا لكأ اذا مئاصلا نا ) : ةي هللا لوسر لاق

 . (ملعأ هللاو) ةيناثلا ةليللا ىلا كلت نم مئاصلا رطفي ىتح ةكئالملا

 . لاصخ سمخ مايصلا يف ضرفلاو : ةكرب نبا عماج نمو : ةلأسم

 . بارشلاو ماعطلا نع كاسمالاو . موصلل ةينلاو رهشلاب ملعلا

 . هنم ضرتفملا يفرط غارفتساو عامجلا نع كاسمالاو

 نمف ئ : ىلاعت هللا لاق ام رهشلاب ملعلا ضرف بوجو ىلع ةجحلاو

 . همي همصيلف رهشلا مكنم دهش

 . نيبرض ىلع ةدهاشملاو

 رصق نمو ىمعالا وحن ] ملعلا ف ةدهاشمو ةيؤرلا ف ةدهاشم

 . لالهلا ةيؤر نع زجعأو هرصب

 . هيلا رظنلاو هل ةدهاشملا وه يناثلا ملعلاو
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 برعلا ةغل ف موصلا نا بارشلاو ماعطلا نع كاسمالا ف ةجحلاو

 ينا « : تلاق اهنا ميرم نعرخا اےيف 7 هركذ لج ۔ هلللا لاقو 6 كاسمالا وه

 . ملعأ هللاو اكاسما يأ هم ايسنا مويلا ملكأ نلف اموص نمحرلل ترذن

 هللا اودبعيل الا اورما امو إ : ىلاعت هللا لوق ةينلا يف ةجحلاو

.: 

 . حراوجلا ىلع ةميزعو بلقلاب دقع ةينلاو

 : ۔ لجو زع ۔ هللا لوق راهنلاب عايجلا نع كاسمالا يف ةجحلاو
 يفو . عايجلا وه ثفرلاو هم مكئاسن ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا »

 اوغتباو نهورشاب نآلاف ن : ىلاعت هلوق راهنلاب كلذ رظح ىلع ليلد كلذ
 : وهو ةثالث اماكحا ةيآلا هذهب اندافأ هم مكل هلا بتك ام

 . بارشلاو ماعطلا نع كاسمالا

 . عامجلا نع كاسمالاو

 بورغ تقو ىلا رجفلا عولط تقو كلذو ضرتفملا يفرط قارغتساو

 . سمشلا

 اوغتباو > ( نهوعماج ) يأ ه نهورشاب نآلاف » : هلوق ىنعمو
 . ملعأ هللاو ليللاب كلذو . ( دلولا ) كلذب ينعي ه مكل هللا بتك ام

 ءاضقلا هيلع نا راهنلا ف ء ىطو نم نا ةمالا هيلع تقفتا امو

 راهنلاب عىطاولا مزلأ هنا ) يي يبنلا نع يور ايب اوجتحاو . ةرافكلاو

. ( ةرافكلاو ءاضقلا



 يف لاصولا ) نع ىجن ةي هللا لوسر نا تبث ، باتكلا نمو
 نم لاق نم لاقف موصلا لاح يف ليللا يف لكألا عانتما : وهو ( موصلا

 ىنا ) : لاقف ؟ لصوت تنأو لاصولا نع اناهنت ث هللا لوسر اي : هباحصا

 . ( ينيقسيو يبر ينمعطيف تيبا

 قيرط نمو ، كاسمالا وه ةغللا قيرط نم مايصلاو { باتكلا نمو
 نم ةي يبنلا نع يور امو ، برشملاو معطملا نع كاسمالا 0 ةعيرشلا
 ) روظحملا لوقلا نع ناسللا عنمو جورفلا ظقحو مراحملا نع رظنلا ضغ )
 . ائيش لمعت الو ، فلتعت ةفقاو تناك اذا ( مايص ليخ ) : برعلا لوقك

 : ارعش ينايبذلا ةغبانلا لاق

 ايجللا كلعت ليخو جاجملا تحت ةمئاص ريغ ليخو مايص ليخ

 . ءاسلا دك ف ةربهظلل سمشلا تعقو اذا راهنلا ماص : لاقيو

 ضرفلا ام ناضمر رهش مايص نع تلأسو : نسحلا يبا عماج نمو
 ةينلاو ، رهشلاب ملعلا موصلا يف ةضيرفلا : هل ليق ؟ هدسفي امو . هنم

 لايكتساو ، عايجلا نع كاسمالاو & بارشلاو ماعطلا نع كاسمالاو موصلل
 هللا لاق دقو . هموص متي مل اذه نم ائيش عّيض نمف ث هنم ضرتفملا يفرط

 نم نيذلا ىلع بتك ايك مايصلا مكيلع بتك اونما نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت

 لهأ مهو } مكلبق نم نيذلا ىلع ضرف ايك مايصلا مكيلع ضرف هم مكلبق
 . عامجلاو بارشلاو ماعطلا 0 همي نوقتت مكلعل > ىسيع ةمأ ليجنالا

 ةرخالا ءاشعلا ىلص نم ناكو ( ناضمر رهش مايأ يف ) ه تادودعم امايأ إد
 موصلا يف ناك اذهف { ةلباقلا ىلا مئاصلا ىلع مرحي ام هيلع مرح مانو

 ءاشعلا ىلص نمف رطفملل لحي ام مئاصلل لح سمشلا تباغ اذا ، لوألا
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 ىلا راهنلاب مئاصلا ىلع مرحي ام هيلع مرح ةرخآلاءاشعلا ىلصي نا لبق مانو

 موصلا كلذ دتشاف 3 چ مكلبق نم نيذلا ىلع بتك » . ليق اذكه ةلباقلا

 موصلا كلذ مهدهجا دق هباحصأ ئأر نم يبنلا ى ىأرو . نيملسملا ىلع

 ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا » : لاقف . هللا نم مه ةصخرلا تلزنف

 نوناتخت متنك مكنا هللا ملع . نهل سابل متنأو مكل سابل نه مكئاسن
 مكل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب نآلاف مكنع افعو مكيلع باتف مكسفنأ

 رجفلا نم دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو

 © ليللا يف غامجلا مرحو ليللا موص خسنف . ه ليللا ىلا مايصلا اومتا مث
 . رجفلا ىلا ليللا يفن مهل كلذ يف صخرو

 رهش يف ليللا يف هلهأ عقاو ةي يبنلا باحصا ضعب نا : ليق دقو

 يف مهل هللا نم ةصخرلاو مهتبوت تلزنف © موصلا اموق دهجأو © ناضمر
 نوناتخت متنك مكنا هللا ملع > : ىلاعت هللا لاق مهيلع باتف عايجلا

 ينعي انهو ه نهورشاب نآلاف مكنع افعو مكيلع باتف مكسفنأ

 ( دلولا ) ، ينعي هم مكل هتا بتك ام اوغتباو » 3 ( ليللا يف نهوعماج ر
 طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ت : لاق مث

 . ؛هك ليللا ىلا مايصلا اومتا مث رجفلا نم دوسالا

 يف مهل صخرو 7 ليللا موص نع ىجن ةي يبنلا نا يور دقو
 ىلا مايصلا مهل نيبت اذا رجفلا نم موصلا مهيلع هللا بجوأو & كلذ
 ( راطفالا بجو صرقلا طقس اذا ) : لاق ةي يبنلا نع يور دقو 0 ليللا

 . راطفالا بجوو ليللا ءاج دقف سمشلا تبرغ اذاف : اهانعم

 هال
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 رهش موص نم هيف ةرافكلا ينمزل ايع ةرافك ةنالف تقتعا دق لوقي

 . ملعأ هللاو كلذ يف رظنيف ناضمر

 مايأ ةتس مايص نع ىهن ) هنا ةي يبنلا نع رثالا ءاج ليقو : ةلأسم

 يذلا مويلاو ، قيرشتلا مايا ةثالثو رحنلا مويو رطفلا موي وهو ث ةنسلا يف
 عم انفرع اميف ةمالا تفلتخا مث 3 ( نابعش نم وأ ناضمر نم هنا هيف كشي

 مايألا هذه نم ءيش يف ًاعزانت مهنيب ملعن ال ثيدحلا لوبق ىلع مهعامجا

 . اهنم عيش ىلع اوعمتجاو

 © ايهموص مارح وهو رحنلا مويو رطفلا موي كلذو مارح هموص نا
 . ايهموص داقتعا عسي الو لاوحالا نم لاح ف زوجحم ال

 مل نيموي ميرحت تبث : لاق هنا هقفلا لهأ ضعب نع رثالا ءاج دقو

 & اهمايص نع يبلل ةيم هللا لوسر نع كلذو ث ايهميرحتب باتكلا لزني
 هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتا امو > : ىلاعتو كرابت هللا لوقل

 . ه اوهتناف

 نع يهنلل ىنعم ال اهنا كلذو رحنلاو رطفلا موي يف انفرع ام اذهو

 لكالا ةحاباو امهرجح الا يناعملا نم ىنعمل الو ابدأ بجوي هلعل ايهمايص
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 مارح نهموص نا : لاق نم لاقف قيرشتلا مايأ امأو . برشلا وأ ايهيف

 مه امل هتما ىلع ةلي يبنل ا نم فيفخت يج كلذ نا : لاق نم لاقو

 . مهجحو مهكسانم مامت يف لاغتشالا نم هيف

 موي مايص يف لضفلاب ةلي يبنلا نع ثيدحلا ءاج هنا كلذ نمو
 ةفرعب طق همصي مل هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا ءاجو & ةفرع

 كلذو . مهنع رابخالا هب تءاج اميف رمع الو ةفرعب ركب وبأ طق هماص الو

 اوغرفتيو ءاعدلا ىلع اووقي نال مويلل مهميظعتب اولاق مهنا بسحا اميف
 ةخسن ) قحلا لايعا نم اضيا قيرشتلا مايا نا ىلع لدي امم اذهف كلذل

 . هدضو ءيشب المع هدابع نم دحا ىلع ىلاعتو كرابت هللا بجوي ملو ( جحلا

 . ءاهقفلا نم ةماع وهو اذه ىلا بهذ نم لوق اذهف

 ميلستل هموص رجح ل ١ بهذ نم سانل ١ نمف 1 كشلا موي امأو

 وهو كلذ لاوز بجوت ةجحب الا ةي يبنلا يهنل ضرعتي ال ناو ثيدحلا
 . كشلا لوزيف لالهلا حبصي نا

 يهن ال بدأ يجن وه امنإ ةلي يبنلا نم يبغلا اذه : لاق نم لاقو

 ريغل لماع نوكيف كشب ضرفلا لايعأ نم ءيش يف لخدي الئل كلذو رجح
 نم هل تبثي ال ايب ًارومأم نوكي الو هب لمعلا هل تبثي ال ايب هتعاط

 هللا ىلا برقتلا هجو ىلع هماص الو ةتباث ةعاط ريغب لماع نوكيف . لامعالا

 هنع يهتنيف هيلع عقو رجح الو هب لمعيف موزل ضرف الو ةليسولا نم
 مايأ نم دشا اندنع وهو . ةلت هنع ىهن انه اه نمف . اهدارا ةليسو الو

 هنا هداقتعا نوكيف هلك رهدلا موصي ناك نمل الا هموص بحن الو قيرشتلا
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 مويلا كلذ ناكف ، تمزل ةرافك وأ هللا ىلا ابرقت رهدلا موصي ايك موصي

 ناضمر رهش نم هنا ملعي ىتح كشلا ىلع راطفالا هل حيبن الف اهيف الخاد

 موص نع ةينلا ليوحت يف هل رذعلا عقيو & ن اضمر نم هنا ىلع هموص همزليف

 كشلا ىلع رطف ناف ةرافكلا ةين ىلع وهف الإو > ضرفلا تثجوي ةرافكلا

 ناو ، راطفالا دعب هيلع ينبي نأ هل نكي ملو © هيلع ةرافكلا موص ضقتنا

 كلذ موص جرحي الف . ناضمر نم كلذ نا حصف ةرافكلا نم هنا ىلع ماص

 هعم حص اذا كلذو ك ناضمر رهش موص نم الو ©} ةرافكلا نم مويل ا

 هماص دقو ، ناضمر رهش نم مويلا كلذ نا رهشلا يف مويلا كلذ ءاضقلا
 ناضمر رهش نم مويلا كلذ حص ناو . ةرافكلا نم ىزجي الف ةرافكلا ىلع

 نم هنا مويلا كلذ حص ناو ةرافكلا نع ىرجم الف ةرافكلا ىلع هماص دقو

 تبثي ال هنال ةرافكلا نع كلذ ىزجا ناضمر رهش ءاضقنا لعب ناضمر

 . ناضمر رهش ف الا ناضمر رهش نم هنا كلذ ةحص

.
 
ک
ي
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 ثلاثلا ب ابل

 ردقلا ةليل ىيف

 ناضمر رهش نم رخاوالا رشعلا يف ردقلا ةليل ، دمح يبأ عماج نمو
 . ( ناضمر رهش نم رخاوالا رشعلا نم اهوسمتلإ ) : ةي يبنلا لوقل

 رشعلا نم اهوبلطا ) : ردقلا ةليل يف ةلي يبنلا نع سابع نبا نع

 . ( ةسماخ وأ ةعباس وأ { اهنم ةعسات يف ناضمر نم رخاوالا

 . هباوثل مظعأ هناف اهب ربخي نا اهار نمل يغبني ال ليقو

 ايحأو هلهأ ظقيأ رخاوالا رشعلا لخد اذا ) ةي ىبنلا ناك : ليقو

 . ( رزئملا 7 ليللا

 عبسل نيرشعو ةثالث ةليل الا ردقلا ةليل ىرا ال : سابع نبا لاقو

 تارم ثالث ةروسلا ف ردقلا ةليل لجو رع هللا ركذ : لاق هنح ليقو

 ًاضيأ لدتساف ،. نورشعو ةعبس ةثالث يف ةعستف فرحا ةعست اهيف ةرم لك

 . ملعأ هللاو هجولا اذهب
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 ةليلو & بجر لوا ةليل يلايللا تاديس نه لايل عبس : ليقو

 & ءاروشاع ةليلو ، ىحضألا ةليلو ، ردقلا ةليلو ك نابعش نم فصنلا

 . رطفلا ةليلو ، ناضمر لوأ ةليلو

 . اهموي موصيو اهموقي ميهاربا ناك بجر ةليل لوأ : ليقو

 ملعلا قبس بابلا اذه يف ةلأسم ةدايز تدرا : فيضملا لاق : ةلأسم

 . باتكلا اذه نم يناثلا بابلا ؟ اهم

 ردقلا ةليل نعو ، خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . نيرشعو ةعبرا ةليل اهنا سابع نبا نع دوجوملاف ؟ يه ةليل يأ

 . ملعأ هللاو نيرشعو ةعبس ةليل : لاق نم مهنمو
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 عب ارل ب ايل

 ردقلا ةليل ي

 هلزنأ نارقلاب ينعي ] ه ردقلا ةليل ف هانلزنا انا : : لاعت هللا لاق |

 ليئاكيمو ليئاربج هاقلتف ظوفحملا حوللا نم ةدحاو ةلمح لاعتو هناحبس هللا

 ةليل ام كاردأ امو ةنس نيرشع ف دال ىبنلا غلبف ايندلا ء|س لا هعضوف

 نآرقلا يف ءيش لكو { هيردي كاردا ام ى نارقلا يف ءيش لك : لاق . ردقلا

 ةنس نينايثو ثالث هي رهش فلا نم ريخ ردقلا ةليل ن ؟ هب ردي مل كيردي ام

 ةليل ف ن اضمر- رهشو ةنس نيسمخ موصي كتمأ نم لجرل اف ، رهش أ ةعبر او

 6 رهشأ ةعبراو ةنس نيناثو ثالث ف لمعلا نم ريخ ةليللا كلت لمعلا

 . اهرايعا لوط

 عبرا ةليلف . رهشلا مت ناف ردقلا ةليل ناك اذاو : سابع نبا لاق

 يف ليئاربج لزن ىقبت عبسل نيرشعو ثالث ةليلف صقن ناو ، نيرشعو
 قروو . رطملا رطقو ] ءاسل ا موجن نم رثكأ مهددع ىهتنملا ةردس ناكس

 نم ةيولأ ةعبرا مهعم ايندلا ماياو ضرالا بارتو رحبلا دبزو ، رجشلا

 . نطاوم ةعبرا يف اوركذ ضرالا اولزنا اذاف ث رون
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 . مالسلا هيلع يبنلا ربق دنع اهلوأ

 . ةبعكلا دنع يناثلاو

 . ملعأ هللاو سيق يبا لبج ىلع نظأ اميف عبارلاو

 . لبج فهك الو تيب الو ةرجح الو عدحم الو ةقفص ف قبي ملف

 اوعدو مهيلع اوملسو تلخد الا ةنمؤم وأ نمؤم اهيف يجل رحب يف ةنيفس الو

 ةرشع الا اهلك دهاشملا هذه دهش مالسل ا هيلع ليربجو مهبر اورفغتساو

 . تايبا

 . درق هيف تيب

 . رمخ نم ن اركس هيف تيبو

 . ريزنخ هيف تيبو

 . محر عطاق هيف تيبو

 . لاجرلا نم قلحتم هيف تيبو

 . انزلا نم مئان هيف تيبو

 . عقني لوب هيف تيبو

 . ماجح هيف تيبو

۔ - ٣٠



 يأ نسحلل لاقف ، مصاع لأس هنا لاقف هتلأس : ةبقع وبأ لاق

 ديص بلك الا بلك هيف تيبو 5 هيف لمعي يذلا هتيب لاقف ؟ تيب
 يف اوذخا رجفلا علط اذاف ، رجفلا علطي ىتح كلذك نولازي الف { ةيشامو

 عاعش سمشلل نوكي ال ذئمويف مهتحنجأ اورشن ءاوهلا يف اوغلب اذاف دوعصلا

 . ةكئالملا ةحنجا نم

_۔ ٣١ -





 سم اخلا باللا

 ره شألا ف

 ةعست وأ اموي نوثالث رهشلا اينا ) : ةي يبنلا نع ىوري هنا

 مكيلع ىمع ناف . هتيؤرل اورطفاو لالهلا ةيؤرل اوموصف ًاموي نورشعو
 هلوزنب تبث يذلا ناضمر رهش موص هنع ىوري كلذك . ( اموي نيثالث اومتاف
 يف ددعلا لثم هريغو موصلا يف رهشلا ماكحأ اندنع اذكهو نارقلا مكحم

 يف كلذكو ، رهشلا ماكحا هيف تبثي ييف ، ءاسنلل توملاو ، قالطلا

 ةيمست نم تبثي ام عيمج كلذكو 5 اروهش تيمس اذا عويبلا يف لاجآلا

 ناك لالهلا ةيؤرل كلذ مكح تبث اذاف ، ناضمر رهش موص ريغ نم روهشلا

 مامتب هماكحا ناك لالهلا يمغ ناف { لالهلا ةيؤرل هماكحأ ءاضقناو همامت

 مويب ولو لالهلا ةيؤر ريغب أدتبم كلذ ماكحا تبث ناو { اموي نيثالثلا
 اهيلايلو اهمايأب تامات اموي نيثالث همكح ناك 3 ةدحاو ةعاس وأ 3 دحاو

 لاق ايك ليللا ىلا ليللا نم مويلا مايتل الا نوكي الف موصلا امأف { اهتاعاسو

 ناف لاجآلا نم كلذ ريغو عويبلا يف لاجآلاو ددعلا امأو . ىلاعتو كرابت هللا

 ليق اييف ، ماكحا )١( اميف ةعاس الو دعب الو لبق ال اعم لالهلا سفنب مت

 . ىنفوتسي ىتح تاعاسلاو مايآلا نم ًاموي نوثالث

 )١( لصألا يف اذكه .

 ۔ _ ٣٣



 نورشعو ةعبرأ راهنلاو ليللا نا تعمس : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ةرشع سمخ راهنلا راصو ك تاعاس عست ليللا رصق ىهتنا اذاف ةعاس

 . كلذ لثم راهنلا رصق كلذكو 3 ةعاس

 هيلع له مايالاو روهشلا ظفحي مل نمو { ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ضرفلا هيلع بجي يتلا تاقوألاب ملع اذا كلذ يف هيلع ساب الف ؟ سأب

  

  

۔ ٣٤ ۔-



 س د اسل ب ابل

 ردقلا ةليل ي

 مهنمف ردقلا ةليل ىنعم يف اوفلتخاو ؛ هنم رصتخم سلاجملا باتك نم

 : لاق نم

 لك اهيف ردقي لاعت هللا ناف . ريدقتلاو ءاضقلاو مكحلا ةليل اهانعم

 اهيف تردق ةليل 0 اهانعم : هللادبع نب لهس لاق . قلخلا لاوحأ نم ءيش

 . يدابع ىلع ةمحرلا

 . رطخو ردق تاذ ةليل اهغا : ليقو

 . ردق يذ يبن ىلع ردق وذ ةكئالم اهيف لزنت اهنال : ليقو

 . ردق يذ يبن ىلع ردق وذ باتك اهيف لزنا : ليقو

 نيلاله عولط نيب ةدم رهشلا ىنعم : سانلا ضعب لاق : ةلأسم

 مهماكحاو مهدوقع تيقاوم يف ماعلاو صاخلا دنع هترهشل كلذب ىمسي

 . مهطورشو

۔ ٣٥





 عباسلا بابلا

 ةلهالا ىلع ةداهشلا يف

 رهش نم نيرشعو ةعست ةليل ادهش نيدهاش ىيف هللادبع وبأ لاق

 تحص اذا امهتداهش لبقت له . لالهلا نم سانلا ىأر ام ىلع ناضمر
 زوجت : لاقو © ملعأ هللاو ةزئاج الا اهتداهش ىرأ ال : لاق ؟ ايهتلادع

 دعب رطفا نمف ةجح نوكيو ناضمر لاله ةيؤرب لدع دهاش ةداهش
 نيثالث هتداهشب ماص اذاو ، ناضمر رهش يف لكأ نم مزل ام همزل هتداهش

 . موصلاو راطفالا يف ةجح ناكو كلذ دعب راطفالا زاج اموي

 . موصلا يف الو راطفالا يف ةجح نوكي ال : هريغ لاق

 نوكي الف راطفالا يف اماو ، موصلا يف ةجح نوكي : لاق نم لاقو

 مايصلا اومتا لالهلا ري مل ناف هتداهشب ًاموي نيثالث ماص نا هنا كلذو ةجح

 . ۔ لاوش لاله ۔ لالهلا اوري ىتح

 ءيش مهمزلي اوموصي مل ناف هتداهشب موصلا بحتسي : موق لاقو
 ناك اذا ةجح وه دحاولا لوقو & ناضمر نم هنا كلذ حص نا لدبلا الا

 قوقح نم سيل كلذ نأل ، كلذب دهش اذا هترهشل موصلا يف نيملسملا نم

 نم ىلع قحلا لوقب ةجحلا ةماقاو ايتفلا ةلزنمب وه انإو ماكحالاو دابعلا
 . ةالصلا تقول لهاجلا لثم كلذ لهج

۔ _ ٣٧



 . ةجحلا هيلع تماق دقف ترضح دق ةالصلا نا : لئاق هل لاق اذاو

 لاوش لاله ةيؤرو : ةداهشلا يف هلوق كلذكو . ناضمر رهش موص كلذكو

 ناضمر رهش مايص يف ةجح هلوق ناك ايك . ليواقالا ضعب يف لوبقم هلوق

 . ماكحالا يف تاداهشلا نم كلذ ريغ يف ةجح نكي مل ناو

 يف اهدحو ةأرملا ةداهش زوجي الو : ناطحق يبا باتك نم ةلأسم

 . ةأرملا ف فقوو لالهلا

 لاله ىلع ةمألاو دبعلاو لدعلا ةأرملا ةداهش زوجي هنا رثؤملا يبأ نعو

 . هيف رظنيف هنيعب ظفللا اذه سيلو لودع اوناك اذا ناضمر رهش

 تناك ناو لالهلا تأر . ةأرما ةداهشب سانلا موصي الو : ةلأسم

 . مهنيد يف الودع اوناك ناو ةمذلا لهأ ةداهشب الو لدع

 . راطفالاو موصلا ىلع ةداهشلا يف فلتخا : ةلأسم

 ىلع زوجت الو موصلا ىلع لدع دحاو ةداهش زوجت : موق لاقف

 . راطفالا

 . راطفالاو موصلا يف هتداهش زوجت : لاق نم لاقو

 زوجي الو . راطفالا ف الو موصلا ف هتداهش زوجي ال : لاق نم لاقو

 . نانثا الا كلذ يف

 حص دق : لاق اذا قدصم ناطلسلا نا يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 نوقدصملا مهف جحلل وأ . راطفالل وأ 1 ناضمر رهش مايصل لالهلا يعم

 لوال نم جيوزتو ىماتيلا ضئارف ىلعو ، نيرئاج وأ نيلداع اوناك كلذ ىلع

۔ ٣٨ _۔



 نم مكاح مكدهشتسا ناو متدهش اذا مكلامعا اودؤت نا مكيلع اناو © هل

 {، اهجوز ىلع ةأرما ةضيرف نم رئاج وأ الداع ناك مكدنع ايب متدهش هدعب

 . ابير الو اهيف كش ال نيملسملا ماكحأ هذهف © هديس ىلع دبع وأ

 ةيؤرب ةقث هلمحي يلاولا ىلا مامالا نم باتك لصو اذاو : ةلأسم

 . مكح مامالا باتك نال 2 دلبلا لهأ رطفي نا سأب الف لالهلا

 نمع اظفح صنأ يندجا الو : لاق نم لاق دق هنا بسحاو : لاق
 دلبلا لهأ ىف ارئاج وأ الدع ناطلسلا يدانم ىدان اذا : لاق هنا هنع تظفح
 كلذ نا كلذ هعم حص دقو رطفلا موي اذه وأ ناضمر نم ةليللا هذه ناب

 ريغ تاداهش ةزاجاو بذكلاب افورعم اناطلس نوكي نا الا لوقاو لاق
 لبقي ال 0١ قيقح كلذف هربخاتو رهشلا ميدقت لحتسي لودعلا

 مويلا نا هنع يداني ناطلسلا يدانم نأ ربخي ادحأ نا عمس ناو لاق

 . سانلا يف اعئاش ناك اذا هلوق لبقي هناف ، رحنلا مويلاو ، رطفلا

 . لدع ةداهش الا ناضمر رهش ىلع ةداهش لبقت الو لاق

 نالدع نوكي ىتح دحاو لدع ةداهش لبقت ال : لاق نم لاقو

 . روهشلا نافرعيو ةلهالا نافرعي

 )١( لصألا يف اذكه .

 .۔ ٣٩ ۔



 اهتداهش تناك ةحرابلا وأ ةليللا هذه لالهلا انيأر الاق ناو : لاق

 . نيلدع اناك اذا ناقدصيو نالبقي اناف 0 راهنلاب

 موصن نأ انل زوجي ال هنال دهاش ةداهش لبقت ال : لاق نم لوق ىلعف

 هب .دهش يذلا مويلا ريغ اموي نيثالث مايتل هتداهشب رطفي مث هتداهشب
 . ")ملعأ هللاو

 زوجت الف رطفلا لاله ةيؤر يف ةداهشلا اماو : لاق & باتكلا نمو

 نافرعي نيلدع نيدهاش ةداهشب الا رطفلا لاله ةيؤر ىلع دهاش ةداهش

 لئاق لاق ناف . ةهبشلاب ةداهشلا نع ناعروتيو لالهلا ةيؤر ىلع نانقيتسيو

 . رطفلا يف هلوق لبقي ملو هلوقب هبسحاف موصلا يف لدعلا ةداهش تزجا ملف

 © هسفنل دهاش رطفلا يفو هسفن ىلع دهاش ءادتبالا يف هنا هل ليق
 تلصا ام ىلع رطفلا يف نيدهاشلا ةداهش لبقت ال نأ تركنا ايف : لاق ناف

 هنم رارقا ءادتبالا يف دحاولا ةداهش نا : هل ليق ؟ ايهسفنأل نادهشي ايهنأل

 ةداهشو © يناثلا يف هلوق هريغ همزلي ال هنال انلق ايك هريغ نود همزلي هسفن ىلع

 { كلذ ىلع عامجالاو رهاظلا ملع انديفيو اهب لمعلا بجيو ةزئاج نيدهاشلا

 ةيؤر ىلع نيدهاشب وأ ناضمر لاله ةيؤر ىلع دهاشلاب مامالا رفظ ناف

 امهريغلو ايل ًاعدر هآر ام ردقب كلذ ىلع ايهبدؤيلف اروز ادهش اهنأ لاوش لاله
 نيدلا رمأب بعالتلا نم انربخا ام ىلع سانلا نم امهاوس ءىرتجي الئل
 . ملعأ هللاو

 ناكو لالحلا اوأر اولاق اذا قاسملا يف شيرق نب ديعس مساقلا وبا لاق ةخسن يف ةدايز )١(
 ناك ةاقث الو لودع دلبلا يف نكي مل نا امأو . ةجح كلذ نكي ملو مهلوق لبقي مل ةاقث لودع دلبلا يف
 اهيف نوكي نا الا ةزئاج ةرهشلا نا رئؤملا يبأ نب دمحم لاق رخآ باتك نمو . ةجح قاّسفلا لوبق
 لودع ال دلبلا نكي ناو ناضمر رهش رطف يف هار هنا لاق نم ةداهش لبقت الف لالهلا نوري الف لودع

 لب ماكحالا يف زوجت ال ةرهشلا يف رخآ عضوم يفو . هري مل نمل هبيرو لالهلاب رابخالا رتاوت زئاجف هيف
 . لودع دلبلا ين نكي مل اذا عيش نود ءيش يف ةلهألا يف ةزئاج

 ۔ ٤٠ ۔



 نماثلا بابلا

 ) فارشالا ( باتك نم

 ريسالا موص ف

 يعفاشلاو كلام ناكف ريسألا موص يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 نا هئزجي الو هيزجي هدعب ارهش وأ ناضمر رهش باصا اذا : نولوقي روث وبأو
 . ناضمر رهش مايص هب دصق اذا يأرلا باحصا لاق كلذكو 0 هلبق ماص

 ناو هيزجي موصلا كلذ نا وهو يناث الوق روثوباو يعفاشلا ىكح دقو

 هيزجي الو © ةلبقلا أطخو ةفرع أطخب ، يعفاشلا كلذ هبشو . هلبق ماص

 . هلبق ارهش ماص اذا يأرلا باحصا دنع كلذ

 هيلعو ، ملعي ىتح لاحب هيزبحي ال كلذ نا وهو : ثلاث لوق هيفو

 . حل اص نب نسحل ا لوق اذه . ءاضقلا

 لوق ف كلذ هربحم ل عوطت هنا ىلع ناضمر رهش ريسالا ماص اذاو

 . هيزجحح : يأرلا باحصا لاقو لبنح نب دمحأو يعفاشلا

 )١() ةفص يف ) ةخسن ف ( .

 ۔ ٤١



 يبا لوق يف ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف لكأي ملو هموص يف رطفلا ىون اذاو
 فصتني نا لبق موصلا ىون ناف . ءاضقلا هيلع يأرلا باحصأ لاقو روث

 . هيزجي راهنلا

 هبش اذهف رطفلا ىلع مزع اذا موصلا دسفا دق { لبنح نب دمحأ لاقو

 . يعفاشلا بهذم

 اذا ريسألا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم ديعس وبا لاق

 ةفرعم ىلع ةلالد دبي ال ثيح كرشلا ضرأ يف ناكو روهشلا ةدع هيلع يمع

 ىنعم ىلع هموصو ناضمر رهشل يرحتلا هيلع نا . ناضمر رهش لاله

 ناضمر رهش هنا ىلع ارهش ماصو ىرحت ناف { هلاما هل سيلو ز هل يرحتلا

 هنا الا افالتخا كلذ ف ملعأ الف ناضمر رهش هنأ هعم حص مث يرحتلا يف

 ىلع هدعب ماص امناو ناضمر رهش هتاف هنا هعم حص ناو . هموص مت دق

 . وه هنا

 ل دبل نم همزلي ام م اص دق هنال هيزجيم هن ا : لوقل ا ضعب يفف

 . لاح ىلع هنيعب هموصي نا هيلع ردقي الو

 ىلع همصي ملو هنيعب وه هدقتعي مل هنال لدبلا هيلع : لاق نم لاقو

 هبشي الو هلمع اذا كلذ ةحصل داقتعالا ىنعم يف . لدبلا هيلعف ههجو

 يف كلذ هبشي الو & ناضمر لبق كلذ قفاو اذا هيزبحي هنا مهلوق يف يدنع

 © كلذب ىنع ام فرعا الف ةفرع أطخ امأو { ةلبقلا ىنعم هيزجي هنا مهلوق
 هضرف عضوم كلذف . اهأطخأف ةلبقلا أطخب ىرحت دقو ةلبقلا أطخ امأو

 يذلا مويلا ريغ اذهو { ةالصلا روضح دنع هل ةيدأتلا هيلع هللا بجوأ ىذلا

 ةدع رفس وأ ضرم نم هل موصلا مدع دنع هيلع هللا تبثأ دقو هب هللا هيطاخ

۔ -_ ٤٢



 اهادا مدعا نم نأل ةنسلاو باتكلا يف ةالصلا يف كلذك سيل رخا مايا نم

 ناكل ةفرع ريغ يف فقوف ءعىطحغ اهاطخا ولف ةفرع امأو { هيلع تناك هجوب

 مل هدصق يف ةفرع دارأ ولو ، هل جح ال هنال انباحصا لوق يف يدنع جرخي

 . ملعأ هللاو انباحصا لوق يناعم يف كلذ هعفني

 () ىنعم ريغ ىنعم ىلع ةفرع موي ريغ يف ةفرعب فقو دارأ ناك ناو

 موص ىرحتي نأ رهشلا ةدع هيلع يمغ يذلا اذه ينبجعيو 0 هيف باوصلا

 وه ناك ناف ناضمر رهش مايص نم هنا ىلع هيلا دصقي يذلا رهشلا اذه

 الف هتاف دق وأ وه هقفاوف كلذ لعف ناف 5 هلدب نم همزلي ايع ايئاص ناك الاو

 انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هازجا دق هنا الا فالتخا كلذ يف يل نيبي

 . بيغلا هبشي اذه نال عطقلا ىلع هسفن رهشلا يرحت هل ينبجعي الو

 ملف روهشلا هيلع تسبتلاف كرشلا دالب يف ناك نم ليقو : ةلأسم

 رهش قفاو نا هنا ناضمر رهشل هموصي ارهش ىرحتف ناضمر رهش فرعي

 نم ةخسن يفو ) هدعب نم هريغ ارهش ماص وأ لاوش ماص وأ هماصف ناضمر
 دقف هدعب نم ماص وأ هماص دق هنال هنع ىزجا دقف ( ناضمر رهش دعب

 . هنع ينغي الف هريغ وأ نابعش لثم هلبق نم ارهش ماص اهنا ناك ناو هاضق
 . ناضمر رهش لدب هيلعو

 هيلع تسبتلاف كرشلا دالب يف ناك نمو ،“ نسحلا يبأ عماج نمو

 قفاو ناو هزجي مل هلبق وأ نابعش قفاو ناف هموصي ًارهش ىرحتي هناف روهشلا
 . هنع ىزجا لاوش

_ 

 )١( هيف باوصلا مكح ىنعم ريغ ىلع ) ةخسن يف ( .

 ۔ ٤٣ _۔



 ءاضقلا هيلعف ملعي الو ناضمررهش هب رم نمو : هريغ نمو

 . ةمألا عامجاب

 يف ناك نمو ، ( خايشالا ) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 : لاق ؟ال مأ كلذ هيزجلا هماصف ناضمر رهش فرعو كرشلا ضرأ

 مه الو هيلع ةجح مه الف )١( لودعلا الا هيلع الو هل ةجح مهربخ ملعأ ال

 . هللا ءاش نا هربدتو هنع لسف كلذ رظنا لو هل ةجح

 )١( لدعلا الا ) ةخسن يف ( .

 ۔ ٤٤ ۔-



 عساتلا بابلا

 موصلا ف ةينلا ف

 . هتين نع عجر حبص أ املف ًاعوطت موصي ن أ ليللا يف ىون لجر نعو

 . مويلا كلذ رطفا اذا مويلا كلذ ناكم ًاموي ديعي نأ بحاف ؟ هيلع ام ىرت

 زوجي له ماص حبصأ املف مايصلا ليللا يف وني مل لجر نعو : ةلأسم
 . هل زوجي الف ؟ همايص هل

3 

  
۔ _. ٤0٥





 رشاعلا بابلا

 موصل ا ثادحا ركذ

 ( فارشألا باتك نم

 تاينلاب لامعألا امنإ ) : لاق ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 نم مايصلا عمجي مل نم ) : لاق هنا هنع يورو ( ىون ام ءىرما لكل امنإو

 ةليل لك مايصلا ىون نم نا ىلع ملعلا لهآ عمجأو 5 ( هل مايص الف ليللا
 لوأ يف ىون نميف اوفلتخاو 5 مات هموص نا ماصف ناضمر رهش يلايل نم
 . هلك ناضمر رهش موصي هنا ةليل

 رجفلا لبق عمجي مل نمل مايص ال : لوقت رمع تنب ةصفح تناكف
 . هوحنو

 موصلا هيزجي ال : لبنح نب دمحأو © يعفاشلا لاقو ، رمع نبا لاق
 رهش ف لخد اذا : لوقي هيوهار نب قحسا ناكو . ةليل لك يوني ىتح

 . هلك هموص ىون ناضمر

 . دغلا نم مئاص هنا يوني ىتح موصل ١ هيرجح ال : ركب وب ا ل اقو

۔ _ ٤٧



 هلك يكح ام وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 © قافتالا ىنعمب تبث دق هنا الا حيحص هلك يدنع كلذو 5 ههبشي ام وأ

 3 ( نايسنلاو أطخلا يتمال عفر ) دارا هنا يعم : لاق هنا ةلي يبنلا نعو

 ناف اهيف لوخدلا دارأو ترضح اذا هيلع ةبجاولا لامعألل ةينلا داقتعا ىلعف

 ديدجتل سان وهو هتقو يف هب ىتاو هنيعب لمعلا كلذ يف لخدو كلذ يسن

 . عجري ملو اهنع لحتسي مل اذا ةينلا مدقت هازجأ هنيعب رضاحلا اذه يف ةينلا

 ىلع نونمؤملا ) : لاق هنا ةلي يبنلا نع هنا بسحاو : ليق دقو

 ءىرما لكل نا كلذ عم تبث ( تاينلاب لامعألا ) : هلوق عمو ؤ ( مهتاين
 . ىون ام هيلعو ىون ام

 ٦ ًاعوطت موصي نا هل ادب مث راطفالا ديري حبصأ نميف نميف اوفلتخا هنمو

 . ال ليق ناف . ءادغ مكدنع لوقيف ىحضلا نم هلهأ يتأي ةحلط ناكف

 . ءادردلا يباو ةفيذحو دوعسم نبا لوق اذهو 5 مئاص ينا : لاق

 . لبنح نب دمحأو ، يعفاشلاو

 كلذ هل موص الف رطفم وهو حبصلا هكردا اذا : ديز نب رباج لاقو

 . قحلاب تئج( نآلا مويلا
 دق نوكت ةينل الا دحأ موصي نأ بحا ال : سنا نب كلام لاقو

 . موصلا قرس هنأش نم الجر الا ةلفان موص ف ليللا نم )٦( تتىث

 موصلا ىلع مزعف راهنلا فصنب هل ادب اذا : يأرلا باحصأ لاقو

 . عوطتل ١ هئزجحمو هرجح ل سمشل ١ لوزت ام لعب م اص اذ او . ٥ ازجأف

 . لصالا يف اذكه )١(
 . تبث نوكي نأ الا ( ةخسن ) )٢(

 ۔ _ ٤٨



 عقي ال هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاقو

 ىلا ليللا نم همامتو موصلل ةينلا دقعب الا ؤ لفن الو مزال يف موصلا ىنعم

 مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو » : ىلاعتو كرابت هئلا لاق كلذك { ليللا

 4« ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا

 اذه مهلوق ىنعم يف ملعأ الو ث ليللا ىلا ليللا نم الا موص متي الف

 . افالتخا

 نع اهوحن ىوري هلعلو عضوملا اذه ريغ ف تاياورلا هذه ىورت دقو

 مهدنع نكي مل ناف 7 راهنلا يف ماعطلا نع هلهأ لأسي ناك هنا ةلي يبنلا

 جرخي الو ، اذه وحن وأ ًامايص مويلا كلذ رمي هنا مهل رهظا ماعطلا نم عيش

 كلذل داقتعا ريغ ىلع دبعتلا ىنعمل كلذ لعف ناو . ماكحالا ىنعم ف اذه

 . اسأب هيلع كلذ يف يل نيبتي مل نيملسملا يأرل ةفلاخم كلذب ديري الو انيد

 دق هنا ىون مث ناضمر رهش يف ًائاص حبصي نا ىون نمو : ةلأسم
 ةينلا كلت هرضت الو مات هموصف . مايصلا متاو ةينلا كلت نع عجر مث رطفا

 . عماجي وأ برشي وأ لكأي ىتح

 ةين لوح امناو © موصلا ةين ىلع حبصأ اذا كلذو : لاق { هريغ نمو

 . ( عجر ) راهنلا يف راطفالا

 ف ًائاص حبصأ لجر نع - هللا همحر _ نسحلا ابأ تلأسو : ةلأسم

 . راطفالا ىلا هتين لوح راهنلا يف حبصلا دعب ناك نا ايلف ، ناضمر رهش
 ىلا ةينلا هذه ىلع ناك هنا ريغ عماجي ملو ، برشي ملو ، مويلا كلذ لكأي ملو

 . برشي ملو 3 لكأي مل ًائاص حبصأ اذا : لاق ؟ كلذ يف همزلي ام { ليللا
 . هيلع لدب الو مات همايصف مئاصلا رطفي ام هنم نكي لو . عمابجي لو

۔ ٤٩ ۔



 ٦ لكأي ملف ٠ راطف الا هين ىلع ن اضمر رهش ٤ حبص أ ناف : هل تلق

 ءيش هنم ادب نكي مل اذا : لاق ؟ همزلي ام ليللا ىلا عماجي ملو ١ برشي ملو

 . راطفالا انه هل لحي الو } مايصلا هيلع نال . مئاص وهف مئاصلا رطفي ام

 ٠ عم ابح و أ ٠ برشي و أ ٠ لك أ ىتح من اص وهو زوجحم ال انه اه ر اطف ال او

 . من اصلا رطفي ام هنم نوكيو

 ارطفم حبصي نا ىون لجر نع هتل 77 . رثأل ١ نم هرغ نمو : ةلأسم

 هيلعف راطفالا هتينو حبصلا دومع رجفلا ناك نا : لاق ؟ ناضمر رهش يف

 عيش الف . لكأي لو حبصلا لعب راطفالا ىون ناو لكأي ل ناو . ةرافكلا

 . هيلع

 هنا ريغ هيف لكأي لو هلك م ايصل ١ وني ل لجر ف ئ هربغ نمو : ةلأسم

 همايص هيزبجي : لاق ؟ ناضمرل ةين الو ، ناضمر ىلا ةين دصق الب هماص دق
 . ملع أ هلل او هيلع لدب الو

 ماص ناف : تلق ۔ نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم م دقت ام هيزجي الو لاق ؟ ال م أ كلذ هل زوجي ةين ربغ ىلع هلك رهشل ا

 . ةينلا حرش

 ةينلا ريغب ضرفب لمع عفني ال : لاق ؟ ةينلا كرتل همزلي لهف : تلق

 . ةينلا هل بجت يذلاو اهمدقي

 ؟ همزلي ام اهم امت لبق حبصل ١ هكرد او ةينل ا ضعب دقع ناف : ليق

 نا وجراو ۔ هل مسقنت فيك ةينلا ضعب دقع اذاو © لاجملا اذه نم : لاق

. حبصل ١ لبق موصي هنا مدق نا هل تبثي هموص



 1 ةين موي لكل ةدح او ةين هنع ي زجحت ةر افكل ١ موص كل ذكو : تلق

 . هللا ءاش نا كلذل يزجت هتين : ليق دقو ، دحاولا ىنعملا : لاق

 لفن الو ضرف موص زوجي الو & دمحم يب أ عم اج نمو : ةلأسم

 ال نمل موص ال ) : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور امل ليللا يف ةين تيبثتب الا

 . موص لك ىلع لمتشم مومع اذهو ( ليللا نم مايصلا تبني

 . ةن ريغب تبثيو )١) قحتسم ن اضمر رهش موص : ةفينح وب أ ل ق

 يا عم قمتاو ٠ ةين ريغب زوجحم ال بجاولا موص : يعفاشلا لاقو
 لبق لوألا ردصلا ف راهنلا نم أدبي نأب لفنلا موص زاوج ىلع ةفينح

 . لاوزلا

 نا ةشئاع نع اهاور ةياورل : هلوق ةحص ىلع ةفينح وبا جتحاو

 اذاف ، ماعطلا نم ءيش اهدنع اهلأسيو اهيلع لخدي ناك ) : ةي هللا لوسر

 نأ لمتحيف احيحص ناك نا ربخلا اذهو 5 ( مئاص يناف : لاق . ال تلاق
 ينا ) : اهل هلوقو ، هنم مهل دبال يذلا توقلا نعو ماعطلا نع اهلأس نوكي

 هيلا جاتحم هنا الا هيلع وه يذلا هموص اهفرعي نا دارا هنا لمتحي ( مئاص

 8 تقولا يف هيلا ةجاحلل ماعطلا نع لاؤسلل ضرتعم هنالو ، تقولا يف
 . ماعطلا نع راهنلا يف اهلأس هنأ اضيأ ةياورلا يف سيلو

 يف مئاصلا اهثدحن ةينب زوجحم لفنلا موص نا هتجححف يعفاشلا امأو

 موي ًامايص دوهيلا ىأرف ةنيدملا لخد ) هنا ةي يبنلا نع يور ام راهنلا

 ىسوم ناك موي اذه اولاق ؟ مويلا اذه يف مايص مهلاب ام : لاقف . ءاروشاع

 )١( (ناضمر موص) ةخسن .

 ۔ _ ٥١



 موص ال وهو هل اهتياور عم ربخلا لايعتسا كرت ىلع اقفتا دق امهالكو

 . قيفوتلا هللابو ليللا نم مايصلا تبني مل نمل

 لكأف ) اسيح هيلا تمدقف ةشئاع ىلع لخد ) هنا ىرخأ ةياور ينو

 . ( ليللا نم مايصلا (١تبثي نكا ل لاقو القم

 كرابت هللا لوق موصلا يف ةينلا بوجو ةجحلاو ى اضيأ باتكلا نمو
 دقع ةينلاو . همي نيدلا هل نيصلخ هلا اودبعيل الا اورمأ امو ل : ىلاعتو

 . حراوجلا ىلع ةميزعو بلقلاب

 يبنلا لوق لوأت نم امأف ، نسحلا يبأ عماج نمو © باتكلا ريغ نمو

 يف ناف ةليضفلا هجو ىلع ( ليللا نم مايصلا تبثي مل نمل مايص ال ) ةا
 ىلا رجفلا عولط نم ناضمرو ، ةضيرفلا ريغ ةليضفلا نأل ارظن هليوأت

 لمكتسيو ليللا يف تقولاب ملعلا تقو يف موصلا وني مل نمف 3 ةضيرف ليللا
 مايصلا 0"}» تبني مل نمل مايص ال ) : هلوقو ، هموص هل متي مل ضرتفملا يفرط
 مايص ال ) : لاق هنا ىرت الا { ديكأت هنأ ز انلق ام ىلع لدي ( ليللا نم
 اذهو © ليللا نم هتبثي ملو مايص هل نوكي نأ ىفن هنال ( مايص هل تبثي مل نمل

 .ك ليللا نم تبثي مل نمل الا نوكي ال موص نم نوكي ناك ام لك مزلي

 )١( (ايسح ةخسن) يفنو ، ىون الب نمسلاب سورمملا سيحلا .

 )٢( ءايلاب تيبي ةروهشملا ةياورلا يفنو تبثي خسنلا يف اذك .
 )٣( ضرتعملا ، (ةخسن) .

 )٤( موصلا ، (ةخسن) .

 ۔ _ ٥٢



 ىتح مونلا هب بهذ مث ليللاب مايصلا ىون نمو & باتكلا نمو
 تبثي مل مايصلا وني مو هتين لمهأ نمو © هيلع لدب الو هل هموص مت . حبصأ

 تبثي نم لوق ىلعف ، رهشلا موصي هنا ةليل لوأ مايصلا ىون نوكي نأ الا هل

 . اهريغ سيلو ةينلا كلتب موصلا هل

 . ليللا نم هتينو ضرف موي لك : موق لاقو

 لئاق ٤ ًاعوطت ٥ اونو ن اضمرل موصل ١ وني ل نم امأف > باتكل ١ نمو

 & ( ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا ) : لاق هنال هيزججي ال هنا : لوقي

 © ( ليللا نم موصلا تيي مل نمل موص ال ) : هلوق نكي مل كلذك ناك ولو

 اعوطت كلذ ىون نم زجي مل ليللا يف كلذ تابثا ين كلذكو . ةينلاب رمأ املو

 . ضرف نع

 لفن الو ضرف موص زوجي الو : ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 . ليلل ١ نم ةين تيثتب الا رذن الو ةرافك الو

 {©={ برشي لو ذ لكأي لو راطفالا ىونو ًئاص حبص أ نمو : ةلأسم

 . اضيأ كلذ هموي لدب همزلي الو 0 هتين ف مثآ وهو مات هموصف ليللا ىتح

 حبصي نا ىلع ناضمر رهش يف ليللا يف راطفالا ىون نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا هيلعو رطفا نم ةلزنمب وهف ليللا ىلا لكأي ملف ارطفم

 ناضمر رهش يف راطفالا يوني حبصأ نم : هللا دبع وبا لاق : ةلأسم

 كلذ نم رافغتسالاو هموي لدب هيلعف ليللا ىلا ًائيش لكأي ملف ميقم وهو
 يف اذكهو { رافغتسالا الا همزلي مل رفكي ملف رفكي نأ ىون ول هنال ةبوتلاو

 ليللا ىلا لكأي ملو ناضمر رهش يف راطفالا ىون نم هنا ناطحق يبأ باتك

۔ _ ٥٢٣



 ةينل اب همايص هيلع دسفي الو ى ةينلا كلت نم هللا رفغتسيو . هبلع ةرافك الف

 . لعفي ىتح

 هموص مت حبصأ ىتح مونلا هب بهذ مث ليللاب مايصلا ىون نمو

 . هل تبثي مل مايصلا وني ملو هتين لمهأ نمو 5 هيلع لدب الو . هل

 ادغ : لوقي رجفلا لبق مايصلا ةين دقتعي نا مئاصلل ةينلاو : ةلأسم

 هلل ةعاط ناضمر رهش نم ةضيرفلا هللا ءاش نا ًامئاص حبصأ هللا ءاش نا

 . ليللا ىلا رجفلا عولط نم هلوسرلو

 موي لكل دقتعا ناو { هتزجا ةدحاو ةين هلك رهشلا دقتعا نا : ليقو

 دقع نمف 0 ةديدج ةين هلو ديدج ضرف موي لك : ليق هنال ك نسحف ةين

 يلايللا نم ةليل كلذ دعب ةينلا نع اهس مث ةليل لوأ هلك رهشلا مايصل ةينلا
 . هل ةيزج ةينلاف ائاص حبص ف

 مث رطفا دق هنا ناضمر يف ًايئاص حبصي نا دعب ىون نمو : ةلأسم
 ىتح ةينلا كلت هرضت الو ؛ مات همايصف مايصل متأف ةينلا كلت نع عجر

 هيف لكأي ملو هلك ناضمر رهش مايص وني مل نمو ، عماجي وأ برشي وأ لكأي
 هيزجحم : لاق . ن اضمرل ةين الو ناضمر ل ا هنم دمعت الب م اص دق هنا ريغ

 بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ ىلع ضرع) . ملعأ هللاو هيلع لدب الو همايص
 . (لس

 ءاضقلا هيلعف ناضمر موص ف ةينلا لمهأ ناو ّ لطاب هلعفن ضئارفلا رئاسو ةالصلاو موصلا يف ةينلا لمهأ نم : دمحم وبا لاقو : ةلأسم

 . ةرافكلاو

۔ _ ٥٤



 ةينلا دقع مث حبصأ ىتح موصلا ةين دقعي مل نمو : نسحلا وبأ لاقو
 ضرفلا لمع عفني الو & كلذ هيزجي الف ةين ربغ ىلع هلك رهشلا ماص وأ

 . ةينلا هب بجت يذلا لمعلا ةداعا همزلو ةّين ريغب

 ىلا ليللا لوأ نم دودمم ةينلا تقوو ةينلا ميدقتب الا موصلا زوجي الو

 . اهب موصلا حص هنم ناك تقو يأ يف وأ ليللا يف ةينلا تلصح اذاو هرخآ

 ناك اضرف ليللا نم ةينلاب الا تبثي ال موصلا نا انباحصا نعو

 . ًارذن وأ ناك ءاضق ًاعوطت وأ

 ناضمر رهش يف راطفالا ةين ىلع حبصي يذلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نب دمحم لأس هنا حبسملا نب دمحم نع انل ىورف ليللا ىلا ًائيش لكأي مل مث

 . ءيش هيلع سيل لاقف ةلأسملا هذه نع ۔ هللا همحر - بوبحم

 يور دقو : ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 زاجأف ( ليللا نم مايصلا تبثي ل نمل مايص ال ) : لاق هنا ةلي يبنلا نع

 ةالصلل كلذكو . ملعأ هللاو يدنع كلذك ةراهطلاو مايصلا يف ةينلا ميدقت

 ريدقتلا كلذكو . ذفنا اهيفو مايصلل ةينلاو كلذل لعفلا عم جحلاو ةاكزلاو
 رثكأل أيهتي ال تقو وهو رجفلا عولط هيف مايصلا نا ريغ هريغل مايصلا يف
 . ماين هيف سانلا رثكأ نألو هطبض ساانلا

 لعفي يذلا يف اوفلتخا انباحصأ نأ ملعأ ال : ريشب لاق : ةلأسم
 . ناضمر رهش يف اوفلتخاو & كلذ يف هتين مدقي هنا ضرفلا نم ًائيش

. ةدحاو ةضيرف هلك : مهضعب لاقف



 لي يبنلا نا روحسلاب اوجتحاو ةضيرف هنم موي لك : مهضعب لاقو
 . ةليل لك ف موصلل داقتعالا دكأتل روحسلا لع ثح ناك

 ف ملسملا ةين نا الا تاينلاب الا موقت ال لامعألا ‘ معن : هربغ لاق

 . كلذ كرتي وأ اهلوحي ل ام هتين ىلع وهو تاعاطلا لمعو ةضيرفلا ءادأ

 ةين ريغب هلك رهشلا ماصف ناضمر رهش هيلع لخد لجرو : ةلأسم

 هيزجي له : تلق ث هيلع هللا بجوأ امل ًايدؤمو ناضمر رهش موصي هنا هنم
 ملسملاو دؤم وه هنا ؛ يعم ؟ دؤم كلذ يف وهف ةينلا داقتعا ىسن اذاف ؟ كلذ

 . ضرفلا ءادأ ريغل كلذ دقتعا اذاو هتين ىلع

 ًاعوطت ماص دق هنا الا عجر دق هنا ول دارأ هلعل : فنضملا لاق

 موصلل دؤم وه : ليق دقف ن اضمر رهش موص ل ا هنم | دصقو

 . ةينلا هرضت الو

 ضئارفلا عيمج يدنع كلذكو ، ناضمر رهشل لدبلا هيلع : ليقو

 . تاينلاب الا ذفنت ال ىلا

 ىلع ردق نا هنا ليللا يف ىونو ناضمر رهش يف رفاسم نعو : ةلأسم

 له همايص متأو ، ةينلا كلت ىلع ًايئاص حبصأ مث ، رطفا الاو ماصل موصلا
 هذه ىلع ًآائاص حبصأ نأ دعب مويلا كلذ رطفا ناو كلذك ؟ كلذ هل متي

 © هرفس يف راطفاب هبقعي مل ام مات هموص نأ وجرأف ؟ هل متي له ةينلا

 كلت هتين نأ وجرأ ينا ريغ ءانثتسا همهوب هتين داقتعا جزايي نأ هل بحا امو

 . هللا ءاش نا ةمات

۔ ٥٦ ۔



 لمعي يذلا 1 اوفلتخا انباحصأ ن نأ ملعأ ال 6 ربشب لاق : ةلأسم

 . كلذ يف ةين مدقي هنا ضئارفلا نم ائيش

 ركذ هل ثدح ناف ضئارفلا ءادأ يف ةمدقتم ملسملا ةين : هريغ لاق

 { اهديدجحتو ةينلا ميدقت 3 هيلعف هيف هلوخدو كلذ لمع ىلإ همايق دنع كلذ

 . كلذ نع هل ةيزجم ةمدقتملا ةينلا تناك كلذ ركذ هل ثدحي مل ناو

 : ناضمر رهش ف اوفلتخ ح -او

 . ةدحاو ةضيرف هلك : مهضعب لاقف

 ناك زع يبنلا نا روحسلاب جت جتحاو ة ةضيرف هنم موي لك مهضعب لاقو

 . ةليل لك ف موصلل داقتع ال ا ديكأتل روحسل ا ىلع ثحح

 ناو © ناضمر رهش ةيمستب ةدحاو ةضيرف ناضمر رهش هريغ لاق
 نا ايكو ، ةسمخ تناك ناو ةضيرف ةالصلا نا ايك اموي نيثالث ةدعلا تناك

 نم اهيف بجي ام فونصو اهعاونأ تفلتخا ناو © ةضيرف ةاكزلاو ةالصلا
 . كالمألا

هلله





 رشع ىداحلا بابلا

 ةعست وأ اموي نيثالث نوكي رهشلا ) نأ انل ركذ اميف ةلي يبنلا لاق

 اومتاف مكيلع يمغ ناف هتيؤرل اورطفاو لالهلا ةيؤرل اوموصف اموي نيرشعو
 . ( اموي نينالث

 هركيو هوركم اولاقف كشلا موي يف موصلا نع ايشاه تلأسو : ةلأسم
 ةثالث هدعبو ىحضالا مويو رطفلا موي نهلوأ . مايأ ةتس ةنسلا يف موصلا

 مايأ اماف ناضمر نم هيف كشي ىنمب قيرشتلا مايأ نهو ىحضالا دعب مايأ

 . ةكمريغ يف اهيف موصلاب سأب الف قيرشتلا

 مايأ ةعبرا هنا هظفحنو اندنع يذلا نا ريغ ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق

 : نهمايص هوركم ةنسلا يف

 ناضمر نم وه ىردي الف هيف ككشتي موي وهو نابعش نم موي رخا

 . همايص نيملسملا صعب هركف ئ نابعش نم وه وأ

 نا بحتسيو رهدلا ماص نمل همايص ف ساب ال : مهضعب لاقو

 . راطفالاب ناضمر رهش أدبي ناو مئاص موصي ال

۔ _ ٥٩



 موصي نا سأب الف ةرافكل ًامايص أدبي ناك نا هنا : لاق نم لاق دقو

 ناضمر نم ناك ناو 6 هترافك نم وهف نابعش نم ناك ناف 6 كشلا موي

 نم حبصيو . رطفلا موي لكأيف رطف ا اذا ةرافكلا متيو © ناضمر نم وهف

 سيلو 5 هترافكل همايص مت دقو ةرافكلا نم هيلع ىقب امل امامت امئاص ةلباقلا

 لطبي ال ناضمر رهشل همايصو ، ناضمر لبق هموص نم ىضم ام لدب هيلع

 موي دعب همتيلف ءىش ةرافكلا نم يقب ناو © ناضمر لبق هترافكل ماص ام

 . هترافك نم ماص ام لطب رخذلا موي رطفا ناف . رطفلا

 . رحنلا موي دعب مايأ ةثالث وهو قيرشتلا مايص هوركمو

 رذن ف نهماص نا هيلع سأب ال هنا : نيملسلملا ضعب ل اق دقو

 . اهريغ يفو ةكم يف كلذ هركن اناف اعوطت نهموص امأو . نيمي ةرافك وأ

 يبنلا ىهن 03ا هنع يخ وهف ئ رحنلا مويو ء رطفلا موي مايص امأو

 . رحنلا مويو ، رطفلا موي مايص نع ةي هللا لوسر ىهن دقو ث ةا

 . مارح وهف لع هنع ىه ام هنا ءاهقفلا لاق دقو

 رحنل ا موي الو رطفل ا موي موصي نا نمؤملل لحي ال هنا لوقي ي ذلاو

 هناف . رحنلا لبق مايصلاب ذخا دقو ةرافك هيلع ناك ناف ًاعوطت الو ةرافكلل

 موي يف رطفا وه ناف { هترافك مايتل ايئاص رخذلا موي حبصيو رحنلا موي رطفي
 . هموص نم ىضم ام لطب رحنلا دعب نم رخذلا

 : نيدهاش وأ دهاشب ناضمر رهش مئاص نع هتلأسو : ةلأسم

 . رطفيو نيدهاشب ماصي مهنم لاق نم : لاقف

۔ - ٦٠



 . ذخأن هبو نيدهاشب رطفيو دهاشب ماصي : لاق نم مهنمو

 . دهاشب رطفيو دهاشب ماصي لاق نم لاقو : ةلأسم

 ملف مايصلا نع لئسف ناضمر رهش لاله تأر ةأرما نا هل ركذ دقو

 . لكألاب سانلا رمأو لكأو هري

 رهش اوماص رصم لهأ نع هتلأسو 3 ةرفص يأ عماج نمو : ةلأسم

 ةلباقلا لا لالهلا ىأر ىتح مهعم مصي , لجر مهيفو . ةيؤر ريغل ناضمر

 . اموي نيرشعو ةعست وه ماصو 6 ًاموي نيتالت رصملا كلذ لهأ ماصف

 . ةيؤرلا ريغل اوماص ذا مه اوأطخاو لجرلا باصأ : لاق

 . هتيؤر ريغل ةخسن يفو

 ل ام اوأطخأ مهنا لقأ مل ةهبشلل ًاطايتحا اوماص نا : ديعس وبأ لاق

 . مهلعف رغ لعف نم اوأطخأو ةنونيدب كلذ مهسفن ا اومزلي

 رخا ناك الف ناضمر رهش اوماص اموق تيأرأ : تلق . باتكلا نمو

 : لاق ؟ هوأر نيح نورطفي مأ مويلا كلذ نومتي له لاوش لاله اوأر راهنلا

 اوموصي مث 3 ًاموي نيثالث نابعش اودعيف ميغ نوكي نا الا مهمايص نومتي
 ىفو ا اذا او رطفي مت . ًاموي نيثالث ن اضمر

 اومتيلف ةيؤرلا نيبو مهغيب لوحم ميغ ناك اذاف ف ةخسن يفو

 . مهمايص

 : لاق ةلي هللا لوسر نا انيور : ركب وبأ لاق فارشألا باتك نمو

۔ -_ ٦١



 ىتح اوموص مث هلبق ةدعلا اولمكت وأ لالهلا اورت ىتح رهشلا اومدقت ال »

 . « ةدعلا اولمكتو لالهلا اورت

 ناف او رطف اف هومتي أر اذ او اوموصف هومتي أر اذا » : ل اق هنا هنع تبنو

 . « هل اوردقأف مكيلع يمع

 اذه وحن انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 : لاق ام ىنعم يردا ال يناف « هل اوردقاف » : هلوق ىنعم الا هاكح ىذلا

 . هل او ر لق اف ل

 اوموص » : يي لاق هنا ةيؤرلا يف انباحصأ لوق يف جرخي يذلاو

 . « ًاموي نيثالث ةدعلا اومتأف مكيلع يمع ناف هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل

 مكيلع يمع ناف » : هلوق ليو ت انعم جرحي يذل | )١( هرغ نمو

 لاوش رهش لالهو ناضمر رهش لاله مهيلع ىمعي نا كلذو « هل اوردقاف

 بيرلا نم اوجرخي ىتح ةقثلاب راطفالا ينو & طوحألاب موصلا يف اوذخأيف
 . راطفالاو موصلا ف

 رهش لاله مكيلع ىمعا نا « هل اوردقاف » : هلوق لمتحي كلذكو

 يمع ناف ةقثلاب كلذ يف موصلا يف اوذخأيف ناضمر رهش لالهو نابعش

 . بيرلا نم جورخلاو طوحالاب رطفلا ف اوذخا ناضمر رهش لاله مهيلع

 . ناضمر رهش نم هنا

 نب رمع نع لوقل ااذه انيور . هموص زوجحم ال ةفئاط تلاقف

 . (هربغ لاق) ةخسن )١(

 ۔ -_ ٦٢



 نب رايعو دوعسم نباو ةفيذحو بلاط يأ نب ىلعو { هنع هتلا ىضر باطخلا
 . رساي

 ةمركعو لئاو وباو كلام نب سناو ةريره وباو سابع نبا لاق هبو

 جيرج نباو يبعشلاو رماعو رايعو & يعخنلا ميهارباو ،] بيسملا نب ديعسو
 . يعازوالاو

 ءاسأ تناكو © هنع نوهني ملعلا لهأ تعمس سنا نب كلام لاقو

 . سانلا ىلع ىمعي يذلا مويلا موصت ركب يبأ تنب

 ى .ه ٤ىً ح

 اموي رطفأ نأ نم لا بحا نابعش نم اموي موصا : ةشئاع تلاقو

 . ناضمر نم

 . مهمامإ

 . سانلا

 ناو . ماص ءاسسلا ف ةلعل ري ل اذا لبنح نب دمحأو رمع نبا لاقو

 . اورطفا ًاوحص ناك

 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 نع ىوري اميف انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . كشلا موي موص نع ىجن هنأ ةل يبنلا

۔ _ ٦٣



 ف افالتخا اهيف ملعا الو تبث اذا ةياورلا ىنعم ف فلتخم هنا يعمو

 . ةياورلا توبث

 هجو يف صيخرتلا ىنعم ىلع جرخي هنا يعمف ايهنع يهنلا ليوأت امأو
 مهل اصيخرت كلذ نع اهيف داهتجالا ىنعمب مهسفنأ هومزليو مهمزلي ام
 . كلذ يف

 موصلا ميرحت ىلا بهذي ال اذه ىلع ىنعملا هعم جرخي يذلاو
 هجو ىلع هل موصلا نع ىهن هنا كلذ يناعم ضعب يف جرخيو هلاطبا الو
 . هموص هسفنل م ازلالا

 يناعم حصت ال هنا انعمو . هنع يهنلا ىلع قفتم روجح ىنعملا اذهو

 ىلع جرحي ١ ذهو ] نبقيل ١ ىلع الا نوكي الو { كشلا ىلع ضرفل ١ موص

 ناك اذا هناو © لوقلا اذه ىنعم ىلع يدنع انباحصأ يناعم رثكأو

 ةيؤرلا نيبو هنيب لوحي سيل لالهلا اذه رمأ يف باتري ال ام ردقب وحصلا

 نيبو هنيب لوحي ءيش ناك ناو 3 ههبش مث نكي ملو راطفالاب كلذ ين اورمأ

 ريغ نم رابخالا لصت ىتح طايتجالا ىلع موصلا ىنعم اوبحتسا ةيؤرلا

 تلصتا لالهلا ناك ول هنا هيلا نأمطيو ام ىنعمب عضوملا نموأ © عضوملا

 . اودارا نا اورطفي نأ مهل مث ى هرابخأ

 اذه ىلع كلذ يف نكي مل عوطتلا ىنعم ىلع موصلا ىلع ىضم نمو
 ايع وأ ناضمر نم ناك نا هنا ىلع مئاص ماص ناو ، سأب يدنع هجولا

 ىلع يدنع ازئاج كلذ ناك اعوطت ناك ناضمر نم نكي مل ناو 3 هنم همزلي

 . وحص ريغ وأ ًاوحص ناك طايتحالا ىنعم لاح

۔ -_ ٦٤



 . عوطتلا ىلع كشلا موي موصلا ركذ هنمو

 تهركف عوطت هنا ىلع كشلا موي موص يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 . كلذ ةقرف

 . ةريره وبأ لاق هبو . ايهنيب لصفب رمأي سابع نبا ناك

 . هلوسرو

 لهأ نع لوقلا اذه كلام ىكح ًاعوطت هموص يف ةفئاط تصخرو

 قحساو ةملسم نب دمحمو دعس نب ثيللاو يعازوالا لاق هبو ث ملعلا

 . يأرلا باحصأو لبنح نب دمحأو

 ناضمر رهش لجعتي نا ىهن ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 . هموص ىلع كلذ يت يف أموي موصي ن اك لجر الا نيموي و أ موي موصب

 وحن انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنا يعمو : ديعس وبأ لاق

 رجحلا ىلع يدنع هلك كلذ جرخي الو ، صيخرتلاو ةيهاركلا نم يكح ام
 . كلذ مازتلا ىلا مئاصلا دصقي مل ام

 هل مزال هنا ىلع كشلا موي موصلا ىلا دصقي نا يدنع هعسي ال اممو

 دقف كشلا ماص نم : لاق نم لوق ليوأت يدنع اذهو © ةحص ىنعم ريغل

 . هلوسرو هللا ىصع

 نم ىضم دق ام ىنعم ىلع ةلي يبنلا نع ةياورلا يف هلوق ينبجعيو

 . يناعملا لك ىلع ةياورلا لمح ىلع ال ليوأتلا نسح

۔ _ ٦٥



 لثم هموصي موي لجرلل نوكي نأ ركذ ام يدنع يناعملا نم نسحي اممو
 8 كلذ هبشا اموأ دصقلا نم ايهيف ىكح دق وحن ىلع سيمخلاو نينثالا

 كشلا موي يف كلذ هموي ىتأف { ةليضفلا ىنعم ىلع كلذ داتعا دق ناك ناو

 . هريغك ةيهاركلا ىنعم يدنع هيلع عقي الف

 ينعي © كلذ لبق ًامئاص ناك نميف انباحصأ ضعب لوق يف كلذكو
 ىلع وهو ؤ كشلا موي ءاج ىتح كشلا موي موص ىلا دصقلا ىنعم ال ًاعوطت

 . هنع يهن امم اذه نكي ملو © كلذ هل هركي مل موصلا ةين

 ىنعملا اذه ىلع هقحلي مل هتداع يف رهدلا موصي ناك نم كلذكو

 هريغل هموصي ناك امناو ، كشلا مويل هموصب دصقي مل هنال ةيهارك

 . هيلا دصقلاو

 موي موصب ناضمر لابقتسا هركاو ك دمحم يب أ عم اج نمو ©{© هنمو

 لص يبنلا نع يور امل ءعىدتبي وأ .موصلا ةمادإ هتداع تناك نمالا عوطت

 كلذ مكدحا قفاوي نا الا نيموي الو موي موصب ناضمر اولبقتست ال » : لاق

 اومتاف مكيلع يمغ ناف هتيؤرل ورطفاو هتيؤرل اوموص هموصي ناك اموص
 . « كشلا موي موص هركأو اموي نيثالث ةدعلا

 موي موص ف _ ةخسن _ ؛ هموص ف انب احص أ فلتخ او ؛ ثب اتكلا نمو

 : كشلا

 . هراطفاو هموص نب مهضعب ريخف

 . هراطفا نم طوحا هموص : مهضعب لاقو

۔ - ٦٦



 اوركذو { ةاعرلا عوجر تقو ىلا ربخلل اراظتنا كاسمالا ىلع اوقفتاو

 . كاسمالاو راطفالا يف تقولا كلذ دعب اوفلتخا مث إ ةنس كلذ يف نا

 لمعلل بجوملا ربخلا ءعيجم مدع دعب راطفالا يدنع بجوي رظنلاو

 : ةي يبنلا لوق ىلع ةمالا قافتال هيبن هتفلاخمل هبرل صاع همئاصو هب

 : مالسلا هيلع هلوقو 5 « هتيؤرل اورطفاو لالا ةيؤرل اوموص »
 فلاخملاو !اه كلذ ىلع كلذب « نيموي وأ موي موصب ناضمر اومدقتت ال »

 زوجي ال كشلا موي موص نا ىلع ليلدلا . هبرل ًايصاع نوكي ةي هللا لوسرل
 ، نابعش نم هنا لصالاو ، ناضمر نم وأ نابعش نم نوكي نا ولخي ال هنال

 © نابعش نم انجرخ دق انأ نم نيقي ىلع انسلو نابعش مكح ىلع نحنف
 انملع ايك هئاضقناب ملعن مل ام انيلع راج نابعش مكحف . ناضمر يف انلخدو

 نم هنا ىلع مئاص هماصف نابعش نم كشلا موي موص ناك ناف ء هئادتباب

 . هنيعب رهش يف بجاو ضرف ناضمر موي موص نأل اطخأ دقف ناضمر
 . ىلاعت هللا رمأب الا هريغ يف هموصي نأ دحأل زوجي الو

 نم هنا هدقتعا نوكي نأ نم ولخي ال همئاصف ناضمر نم ناك ناو

 ًايدؤم ناك ناضمر نم ناك نا هنا دقتعا وأ نابعش نم هنا هدقتعا وأ ناضمر
 نم هنا ادقتعم هماص ناك ناف { هب ًاعوطتم ناك نابعش نم ناك ناو هضرفل
 وه رهش يأ نم هنا يردي ال موي ىلا دصق هنال هلقع رباك دقف ناضمر

 . هتقو لخد دق ضرفلا نا ملعي ال وهو هضرف ءادأب ادقتعم هماصف

 ثارتلا ةرازوب قئاثولاو تاطوطخملا راد ٥٠ ص 3٥. س . ٠ ج عرشلا نايبب طوطخ ۔ لصالا يف اذكه )١(

 . ةفاقثلاو يموقلا

 ۔ -_ ٦٧



 5 هل بستحي ال نا ىرحأ وهف نابعش نم هنا ىلع هماص ناك ناو

 هموص ناك ناو هموص نع ةلي يبنلا يهنل ًاعوطت هموصي نأ اضيأ زوجي الو

 اذهف ًاعوطت ناك نابعش نم ناك ناو اضرف ناك { ناضمر نم ناك هنا ىلع

 يبنلا لوقل تاينلا اهمدقتت ىتح زوجت ال لامعالاو هتين لبق هلمع مدق لجر
 ىدا ناف اضيأو . « ىون ام عىرما لكلو تاينلاب لايعألا » : ةي

 لصوي ال ةعاط هيف هتل المع نوكي نا لاحمو هركذ لج هلل ةعاط ضئارفلا
 كشلا موي موص نع ةي يبنلا ىهن دقو © ةيصعمب الا هيف هتعاط ىلا
 مويل مئاصلا نا ىلع ليلد اذه يفف هبرل صاع لوسرلا رمال فلاخللاف

 . هضرفل دؤم ريغ هبرل صاع كشلا

 مويلا كلذ موص نا هنع هللا يضر كلام يا خيشلا نع يظفح يو

 راهنلا ردص يف ناضمر لوخد ةحصب ربخلا ءاج ولو هماص نمع يزجي ال
 كلذو { ءادتبالا يف نيقي ريغ ىلع هموص دقتعا امنا ناك اذاو ، هرخا يف وأ

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبا لوق ناك

 ناضمر نم ًاموي رطفا نال : لاق دوعسم نب هللا دبع نا ةياورلا يفو
 ح 3

 . هنم سيل اموي هف ديزا نا نم لا بحا هيضقا مث هدمعتا ال

 . كشلا موي ترطفال ةنسلا تمص ول : لاق ورمع نبا نأ يورو

 . كشلا موي نوهركي

 . هرطف نم ل ١ بحأ كشلا موي موصل : تلاق ةشئاع نا يورو

۔ _ ٦٨



 ًاعوطت هر يوني اموي ماص نم : اولاق مهاف هابحاصو ةفينح وبا اماو

 . ن اضمر نم هموص ضرف نع هيزجحم هنا ن اضمر نم هنا ملع مث

 ةلأسملا لوأ يف انمالك نم مدقت اييف لوقلا اذه داسف ىلع انللد دقو

 . هتداعا نع انانغأف

 . هديعي نا همصي ملو ناضمر نم هنأ مويب ملع نم ىلع بجاولاو
 هنع طقسملاو . هملع نم ةلمج يف هب بطوخ دقو اضرف لهجلا هنع طقسي الو

 دهشي لدع ربخ عم سانلا رطفي نا هركاو ؛ ليلد ىلا جاتحم ملعي مل ام موص

 هب لمعلا بجيو لوبقم لدعلا ربخ نأل . ًاضرف مهيلع هبجواو لالهلا ةيؤر

 . ًالع بجوي الو يكح

 اودقتعي الو لدعلا ربخ دنع موصلا ضرف مهيلع : انباحصأ لاقو

 . لاوش لاله مهيلع يمع اذا نيثالنلا نم مويلا كلذ موص

 هرخ بجوي ال هنا كلذ ىلع ليلدلا {. انلق ام يدنع بجوي رظنلاو

 لدعلا مهربخا مث : اموي نيثالث اوماص ول مهنا ىلع اوعمجأ ول مهأل © ملعلا

 مهازجألو امزال ًاضرف ناكل ابجاو ناك ولو ، نورطفي ال مهنا لالهلا اوري ملو

 . هريغ ملعلا نأل ، ربخب اوماص ام

 تلبقو ى هراطفا تهركو . هربخ دنع موصل اب تلق ل : لئاق لاق ناف

 نأل © دبعتلا قيرط نم كلذ انلق اينا : هل ليق ؟ الع ديفي ال (١)هربخو هربخ

 لوزي الف ضرفلا اماو 0 ةدابعلا قيرط نم هلوبق بجاو لدعلا ربخ
 . نيقيلا ريغب

 )١( (ايلع ديفي ال هربخو 3 هربخ تهركو ث هربخ تلبقو) ةخسن .

 ۔ _ ٦4٩



 دحاو لدع لوق لوبقب ةدابع دبعت هللا نا ىلع ليلدلا ام : لاق ناف

 : هل ليق ؟ نيلدعلا ةداهش لوبقب رمأ اننا ىلاعت هتلاو ناث هعم نوكي نا نود

 لبقي ال نا رما هناف لاومألا اماف ةفلتحم ءايشأب اندبعت دق دمحلا هلو هللا نا

 لج هلوقب لدع ربخ امهيف لبقي نارما نادبالا لمع يفو نيلدع لوق الا اهيف
 اموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف مكءاج نا اونمآ نيذلا اهيأي » : هركذ

 . هم ةلاهجب

 ريغ ربخ لوبقب انرمأ دق هنا انملع قسافلا ربخ دنع نيبتلاب انرمأ املف

 . قسافلا

 : تاهج ثالث ىدحاب مايصلا أدتبي نا بجاولا نأ يدنع يذلاو

 . نايبلا بجوي ربخ وأ { نابعش ددع لايك وأ ، ناضمر لاله ةيؤر اما

 دحاولا ربخف . كشلا موي موص نع ىهن ةلي يبنلا نا تبث دقو
 . موصلا ضرف بجو كشلا ليزي امات هدجو اذاف انبولق نم كشلا ليزي ال

 هلوقب هتبجوأف موصلا يف لدعلا ةداهش تزججا ملف : لئاق لاق ناف

 رطفلا يفو هسفن ىلع دهاش ءادتبالا نا : هل ليق ؟ رطفلا يف هلوق لبقت ملو

 . هسفنل دهاش

 ىلع رطفلا يف نيدهاشلا ةداهش لبقت آلأ تركنأ ايف : لاق ناف

 يف دحاولا ةداهش نأل : هل ليق ؟ايهسفنال نادهشي امهنأل "تلضأ ام
 .هلوق هريغ مزلي ال هنا انلق ايك هريغ نود همزليو ، هسفن ىلع هنم رارقا ءادتبالا
 ملع اندبعتو اهب لمعلا بحنو . ةزئاج نيدهاشلا ةداهشو ث ىناثلا يف

 . كلذ ىلع عامجالاو رهاظلا
 )١( باتكلا ةطوطخم نم ةخسن نم رثكأ يف اذكه .

 ۔ ٧٠ ۔

 



 نيدهاش وأ ناضمر رهش لاله ةيؤر ىلع دهاشلاب مامالا رفظ ناف

 هاري ام ردقب كلذ ىلع يهبدؤيلف اروز اودهش مهنا لاوش رهش لاله ةيؤر ىلع
 نم انربخا ام لثم ىلع سانلا نم امهاوس ءئرتجي الئلو امهريغلو امهل ًاعدار

 . ملعأ هللاو نيدلا رمأب بعالتلا

 اريثك ىلاعت هللا ركذي نأ ناضمر لاله ىأر نل بحاو {} باتكلا نمو
 لاله ىأر اذا ناك ةي يبنلا نا يور امل { هيلا هبرقي امل قيفوتلا هلأسيو
 ءوسو ردقلا رش نم ذوعتو هربخو لبقملا رهشلا ةكرب لأسو اعدو ربك ناضمر

 .رشحملا

 . وعدي ناك لاله لك ةيؤر دنع ناك هنإ ليق دقو

 يذلا ناضمر رهش إ : هلوقو ، نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لاق مث ، ردقلا ةليل يف ظوفحملا حوللا نم لزنا ينعي هم نارقلا هيف لزنا

 نم انايب ينعي . ه ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو سانلل ىده ل : نارقلا

 مكنم دهش نمف » هبشلا نم نيدلا يف جرخملا ناقرفلاو مارحلاو لالحلا
 قيطي نم ىلع هموص بجوأف هلهأ يف ناضمر رهش ينعي «م%ي همصيلف رهشلا

 . نينمؤملا عيمج ىلع ناضمر رهش موص

 لاله نم ظفحتنف ةي هللا لوسر نيب ىتلا ةمالعلاب كلذ فرعي اناو

 . ًاموي نيثالث دع هيلع يمغ ناف ى ناضمر رهش ةيؤرل موصي مث نابعش
 . ماص مث

 اذاو اوموصف لالهلا متيأر اذا » : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور دقو

 { لالهلا ةيؤرل اوموص » : يت لاق هنا ليق دقو .3 « اورطفاف هومتيأر

۔ -_ ٧١



 دقو . « اموي نيثالث ةدعلا اومتأف مكيلع يمغ ناف لالهلا ةيؤرل اورطفاو
 . أموي نيرشعو ةعست نوكي دقو . اموي نيثالث رهشلا نوكي

 دقو . اموي نورشعو ةعست رهشلا » : لاق هنا يبنل ا نع يرور دقو

 ربخلا رشتنا ناف « اوموصف هومتيأر اذاو اورطفاف هومتيأر اذاف اموي نيثالث نوكي

 . موصلا بجو ًاطلغ هلثم نوكي ال اراشتنا

 لوق يف لدع دحاو ةداهش تزاج ةربغ وأ ميغ ءايسلا يف ناك ناف

 . ناضمر لاله . . لالهلا ىأر هنا لاق اذا { نيملسملا

 لالهلا ترصبأ : لاقف ةي ىبنلا ىلإ ءاج ًايبارعا نأ يور دقو
 : لاق . هلوسرو هدبع ادمحم ناو هللا الا هلا ال نا دهشتا لاقف . ةليللا
 ةلي يبنلا زاجاف . ًادغ اوموصيلف سانلا يف نذاف لالب اي مق : لاق . معن
 . لالهلا يف هربخ

 هلوق نم اذه يمف . راطفالاو موصلا ىلع نيدهاش زاجا هزا : ليق دقفو

 . كشلا موي موص ةيهارك ىلع لدي ام

 ةيؤرل موصلا نأ انيور يتلا ةلعلل هركي كشلا موي موص نإ : انلق دقو

 نأ هيلعف لالهلا ىأر نمف ث ًاسأب كشلا موي موص يف مهضعب ري ملو لالهلا

 رهظي الو ، رطفي نأ هلف لاوش لاله ىأر ناف هريغ لالهلا ري مل ناو موصي

 دحاو لوقب اوماص ناف . هريغل لالهلا حصي نأ الا . هريغ هب يدتقيف كلذ

 فلاخ دقف دحاو لوقب مصي مل نمو 0 نيلدع ةداهشب الا اورطفي مل

 ةم هللا لوسر نع ثيداحألا هب تءاج ايب لمعي لو . هيلع سانلا ام

 . ةرافكلا هنع طقس كلذ نمف دحاو ةداهش يف مهنيب فالتخالا نا الا

۔ ٧٢ ۔-



 مويلا ريغ اموي نيثالث اومتا لالهلا اوري مل مث دحاو لوقب اوماص نإ اماف
 ةداهشب راطفالاب تءاج ةنسلا نأل ، لالهلا ةيؤر ىلع دحاولا هب دهش يذلا

 لوق كرت دق هناف 0 هرطف نم هيلا بحأ كشلا موي موص لاق نم اماف نيلدع

 متأ ةيؤر نكت مل ناو لالهلا ةيؤرل موصي ناك هنا هلعفو هلوق يف ةلي يبنلا

 ءادتقالا بجيف « لالهلا ةيؤرل اوموص » لاق مث نابعش نم اموي نيثالث

 . هلوقل عامتسالاو هرمأ عابتاو هلاعفأ ف

 . ىحضلا تقو ىلا كشلا موي يف راظتنالاب ليق دقو

 ربخلا حص ناف } لاصفلا صضمرتو رفاسملا مدقي ىتح : ليق دقو

 اناف اولكا نا دعب حص نإو 6 اولكا حصي ل ناو لكألا محل زجحم ل لالهلاب

 . كلذ اولدبيو ، لكالا نع مويلا ةيقب اوكسمي نا مهيلع

 نزم هنا حص من هماص نم نا كشلا موي موص نم هر لوقا ىذلاو

 موصلا نألو {،. كشلا ىلع هماص هنال لدبلا هيلع نا كلذ دعب ناضمر

 ٠ ملع ريغب ناضمر نم هلعجي نأ هل سيلو ] رهشلاب ملع ةين ريغب تبثي ال

 ىلع ماص هنال هلدبي تلق اذه يفف . هيف سيل ام ناضمر يف ديزي الو

 . كشلا

 . هب لاق نم لوق ىلع هب تلق دق اذهف . اذه ريغ لوق هيف ناك ناف

 رهشلا ءاضقنا لعب لالهلا حص مث هلكأ وأ كشلا موي ماص ىذلاو

 . لدبي : موق لاق دقف

 ءاضقنا دعب ةداهشلا تءاج امنا هنال هيلع لدب ال : نورخا لاقو

 مايص ال » : ايت يبنلا لوقل ليللا ف موصلا وني ل نمل موص الو . ةضيرفلا

۔ _ ٧٣



 هل دصقلاو ةينلاب كلذ تابثا بجوي اذهف . « ليللا نم مايصلا تبثي شي مل ن

 كاسمالا سانلا ىلعف لاوزلا دعب لالهلا حص ناو : باتكلا نمو

 . هيلع بجوي ال نم لوقب ذخأن انسلو لكالا نع

 رهش يف رطفا نمك وهف ةحصلا دعب لكألا ىلع دمتعم دمتعا ناف

 . انلوق يف هل دبالف لدبلا امأف فالتخا ةرافكلا يفو . ادمعتم ناضمر

 نرم مايأ ةنالث موص نع ىهن هنأ ةلص لوسرلا نعربخلا ءاح : ةلأسم

 . كشلا موي موصو . رحنلاو ث رطفلا موي موص . . ةنسلا

 موي موص يف اوفلتخاو . نيديعلا موص ميرحت ىلع سانلا قفتاف

 . ًاهوركم هآرو ًاييرحت ري مل ضعبو 3 ميرحتلا هيلع ىرجا ضعبف كشلا
 : ركب وبأ لاق : نادلبلا رئاس نود دالب لهأ هاري لالهلا ركذ 0 هنمو

 : مهريغ هاري الو دلب لهأ هاري لالهلا يف ملعلا لهأ فلتخا

 نب قاحسا لاق هبو مهتيؤر موق لكل : لاق هنا ةمركع نع انيور
 نب دمحأو يعفاشلاو (_اادعس نبا لاقو . مساقلا بهذم وهو هيوهار

 يفوكلاو يندملا لوق الا هملعا الو & لبنح
 ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 : لاق هنا ةي يبنلا لوق نم كلذ هبشي هلعلو ، مهلاله لكل نا قافتالا
 تبث اذا يدنع كلذو ةلهألا مكح بجي ام ىنعم يف . « مهلاله موق لكل »

 . هماكحا ىنعم ىضقناو صاخلا مكح هب بجي ييف لالهلا مكح

 )١( (ديعس نبا) ةخسن .

 ۔ ٧٤ ۔-

 



 تبث دق ناك لالهلا حبصي ىتح هماكحا ىنعم ضقني مل اذا امأو

 ةحصلا ىنعم ىلا لقتني هنا يدنع انباحصا لوق يناعم يف تبثي هناف كلذ

 يدنع كلذ ليوأت جرخيو لمعلا ءاضقنا وأ . مكحلا ىنعم عقو نكي مل اذا

 لالهلا ةيؤر ةحصب مويب اوقبس عضوم لهأ نأ حص اذا هنا ناضمر رهش ىف

 ىنعم بجو حص اذاف هتحصب دعب فلتخي لالحلا نوكي نأ ميقتسي الف
 وهو مكحلا ىنعمب ناضمر رهش مامت لبق كلذ ناك اذاف { هب لمعلاب مكحلا

 . ماتلا مهمزلو كلذب مكحلا بجو . ةدحاو ةعاس يف

 كلذ ىنعمل مهل تبثي يذلا مكحلاف ناضمر رهش مكح ىضقنا ناف

 ماله مكح مهصخو مويلا كلذ موص مهمزلي مل مهصخي يذلا لالشلا
 اوحبصي نا لبق لالهلا حصي مل اذا كلذ ءاضقنا نوكي نأ ينبجعيو

 لالهلا حبصي نا الا . مهتدع مامت موي نم رجفلا عولط دعب نيرطفم
 لخد ىتح هب اوقبس ام حبصي مل اذا هناف . ةيؤرلل اورطفا ايناو . هوأروأ

 مكح مهمزلي ملو مهنع هب مكحلا ىضقنا دق كلذ ناك لالهلا ةليل نم ليللا
 . مكحلا ىنعم يف كلذ

 ماكحأ ءاضقنا دعب مويب اوقبس مهنا حص اذا هيف فلتخي هنا يعمو

 . ماكحالا ىنعمل ناضمر رهش ءاضقنا دعب الدب ريصي امنإو ناضمر رهش

 . مويلا كلذ لدب مهيلع : لاق نم لاقف

 لدب ال لوقي نم لوق ىنعم لعلو . مهيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . مكحلا يف حصأ مهيلع

۔ _ ٧٥





 دحاولا ةداهش لوبق يف ركذ

 رطفلا لالهو موصلا لاله ىلع

 لاله ىلع دحاولا ةداهش يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : باتكلا نمو
 ٠ رطفلا لالهو موصلا

 نب كلام لاق كلذك لدع يدهاشب الا كلذ لبقي ال : موق لاقف
 لاق هبو ، هيوهار نب قحس او نوشجامل او دعس نب ثيللاو يع ازوال او سن ا

 بحأ لاق هنا ريغ يعفاشلا لوق وهو حابر يأ نب ءاطعو زيزعلادبع نب رمع

 . لدعلا ةداهشب اوماص ول لإ

 لجر ةداهش زوجي لاقو ، لإ بحأ نيلجر ةداهشب ةرم يروثلا لاقو

 . هلاله يف نيتأرماو

 ةداهش هيف لبقي ال : نوشجلملا كلملا دبعو يعفاشلاو لعس نب ثيللا لاقو

 . ءاسنلا

 يف دحاولا ةداهش لبقي : ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو روث وبا لاقو

 . رطفلاو موصلا

 موصلا لاله ىلع دحاولا دهاشلا لبقي نا وهو ، ثلاث لوق هيفو

 . لبنح نب دمحأ لوق اذهو {© نادهاش الا رطفلا يف لبقي الو

۔ _ ٧٧



 لجرلا ةداهش ناضمر لاله ىلع زوجي نامعنلا هلاق عبار لوق هيفو
 رطفلا لاله يف زوجي الو ةمالا كلذكو . ادبع ناك ناو . لدعلا

 . بوقعي لاق كلذكو 3 الودع اوناك اذا ناتأرماو لجر وأ . نالجر الا

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 لوق رهظا لعلو ، موصلاو رطفلا لاله ىلع ةداهشلا لوبق يف فالتخالا نم

 رهش لاله ىلع هتداهش زوجت نمم ةقثلا دحاولا ةداهش زاوج انباحصأ

 يف احرصم ملعأ الو © نادهاش الا رطفلا لاله ىلع زوجي الو . ناضمر
 3 ناضمر رهش ناك ولو ةلهالا ىلع ةقث ناك ولو ، دبعلا ةداهش ةزاجإ مهلوق

 هتداهش يف ءاج دق هناف © ماكحالا رئاس يف هتداهش زوجي نم لوق ىلع الا

 . مهتداهش زوجت له ملعأ هللاف دودحلا امأف ، ماكحالا يف فالتخا

 موقت اميف دحاو نع نيتأرما ةداهش زاج دحاولا ةداهش انعم تبث اذاو
 . دحاولا ةداهش

 ةصاخ ناضمر رهش ىف دحاولا ةداهش يف لوقي يذلا نا ىنعمو
 طايتحالا ىلع كلذ يف هتزاجا جرخت امنا رطفلا يف هيزجي الو مايصلا عضول
 اوموصيو دحاولا ةداهشب اوموصي نا هلوق يف هنآل ماكحألا ىنعم ىلع ال

 ري مل نإو ددعلا يف كلذ هازجأ لالهلا ىأر ناف ماص ام ةدعل اموي نيثالث

 لوألا لاله نم هعم حص ام مايتل موصي وأ لالهلا ىري نأ الا هزجي مل لالحلا

 هبشي ال اذهو . اموي نيثالث دحاولا ةداهشب موصي نأ هيزجي الو اموي نيثالث
 اموي نيثالث موصي ناكل ماكحالا يناعم هبشي ناك ول هنال ماكحالا ىناعم

 . ليق كلذك هنال رطفي مث

۔ ٧٨ -



 اموي نيثالث سانلا ماص ناضمر رهش لاله ةيؤرب ةنيبلا تحص اذاو

 . كلذل ةنيبلا ةجحب اورطفا مث

 . هدحو لالحلا ىأر نم ركذ هنمو

 لبنح نب دمحأو دعس نب ثيللاو سنأ نب كلام ناك : ركب وبأ لاق

 رطفلا لاله ىأر اذاو ماص هدحو ناضمر رهش لاله ىأر اذا : نولوقي

 . رطفي مل هدحو

 . رطفيو موصي : لوقي يعفاشلا ناكو

 . ناضمر رهش لاله ىأر اذا موصي : يأرلا باحصأ لاقو

 . رطفي الو موصي ال : هيوه ار نب قحس او ء اطع ل اقو

 . رطفيو موصي : ركب وبأ لاق

 لوق ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 هيلع ماكحالا صاخ نم كلذ نأل { هدحو هتيؤرب رطفيو موصي هنا ركب وبأ

 موصلا يف امأو ، راطقالا يف كلذ سيل هنا مهلوق ضعب يف هنا الا 3 هلو

 ىلع ةجح هلعجي لوقي نم لوق جرخي هلعلو هرسي نأ هيلع سيلف

 . موصلا لاله

 عقي ال ل دعو لضف هنال موصل ا ف ر ارس ١ هيلع نوكي الأ ينبجعيو

 لبقي مل ناو ، لدعب ماق دق ناك هنم لبق ناف هراهظا هل ناو ركنملا هجو ىلع

 . هيف هقدص نكمي ام هيلع ركنيف ةعبت يدنع هيلع نكي مل هنم

۔ _ ٧4٩



 ماوعلا هب ىسأتي ام هجو نم كلذ رسي نا هل ينبجعيف راطفالا امأو

 كلذ هراهظال ةبوقعلا هيلع ىري ًاضعب نأ هجو نمو { ةجح مف وه سيلو

 ناكو . مهتي ال نمم ناك اذا . لاح ىلع ةبوقع هيلع نوكي نأ ينبجعي الو

 . هدنعومه ام الا كلذ نم رهظي ال هنأل نومأم ةقث

 عنم هرهظأ ناف كلذ رهظي عدي آلا ينبجعأ كلذ يف امهتم ناك ناو

 نوكت نأ ينبجعأ ناطلسلا وأ مامالا هاهني نا دعب نم عنتمي ل ناف ء كلذ

 . مكاحلا هاري اك ةبوقعلا هيلع

 لاوش لاله ىأر اذا : ركب وبأ لاق اراهن ىري لاوش لاله ركذ هنمو

 نباو رمع لوقلا اذه ىأر ؛ رطفي مل اراهن ناضمر رهش نم نيثالث موي
 . دوعسم

 لاق هبو دوعسم نباو رمع لوقلا اذه ىور دارأ هنا انعم : هريغ لاق

 نب دمحأو يعفاشلاو دعس نب ثيللاو يعازوالاو كلام نب سناو رمع نبا
 . قحساو لبنح

 اذا رطفي الو رطفأ لاوزلا لبق لالهلا ىأر اذا يروثلا نايفس لاقو

 . لاوزلا دعب ىأر

 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 هبشي ايب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 ةزاجا ىنعم يف افالتخا مهلوق يف ملعأ الو . لوألا لوقلا ىنعم قافتالا

 لبق ىأر ول ىعمو لاوزلا دعبو لاوزلا لبق لالهلا ىأر اذإ 0ااكلذل راطفالا
 ناك اناو ةجح كلذ ناك ام ةعاس اهلك سمشلا بيغم قاقحتساو ليللا

 )١( (ىأر كلذل) ةخسن .



 اهلماكب سمشلا بورغ دعب ليللا يف ىأرو كردا اذا قافتالا ىنعمب همكح

 . ليللا عولط نيبت وأ

 اذاو ركب وبأ لاق 6 ناضمر نم هزا ىلع كشلا موي موص ركذ هنمو

 يروثلا لوق ف هازجأ هرخا وأ راهغلا لوأ لالهلاب ملع مث كشلا موي حبصأ

 ناضمر رهش نم هنا قفاوو ليللا نم هاون اذا يأرلا باحصأو يعازوالاو

 نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو حابر يبأ نب ءاطع نع كلذ يورو

 . يرصبلا

 يبأ نب كلامو نمحرلا لبع يبأ نب ةعيبرو ناميلس يأ نب دامح لاقو

 . ةداعالا هيلعو هيزجي ال : حلاص نب نسحلاو ىليل

 كلام لوق ركبوبأ لاقو هيزجم ال ةرم لاق دقو : يعفاشلا لاقو

 . حيحص كلام لاق ام دارأ هنا انعم حيحص

 ماص اذا هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا ىعم : ديعس وبأ لاق

 ةحح ىنعم ريغ ىلع هماص دقف ناضمر رهش نم ناك نا هنا ىلع كشلا موي

 . يرحتلا ىلع وه اناو . هل حصي

 ىدؤي ال ضرفلا نأل لاح ىلع هيزبي ال هنا : لوقلا ضعب يفف

 بايغ دنع ىيرحتلا اناو 3 هكردو هب ملعلا توبث دنع كشلاب

 . ملعلا ماكحأ

 راهنلا لوأ يف ناضمر رهش نم هنا حص نا هنا : لوقلا ضعب يفو

 سمشلا تلازو راهنلا فصتنا ىتح هعم حصي مل ناو 3 هازجأ لاوزلا لبق

 . لوقلا ضعب يف هزجي م

۔ -_ ٨١



 كلذ يف ناك ام ليللا لبق كلذ حص اذا هيزجي هنا لوقلا ضعب ينو
 هزجي مل كشلا ىلع هماص دقو مويلا كلذ ىضقنا ىتح حصي مل ناف مويلا

 اذا هيزجي ال هنا افالتخا اذه يف ملعأ الو مويلا كلذل همزال نع موصلا كلذ

 . مويلا كلذ يف حصي مل

 كردت ام عضوم يف هيزجي ال هنا يدنع ماكحالا يناعم حصأو

 ةحص عضوم نع باغو يرحتلا هعفني ام عضوم يف ناك ناو ماكحالا

 دق هنا كلذ حخصف يرحتلا ىلع هاضق كلذ ةحص هيلع يمغو ماكحالا

 ءاضقنا دعب وأ مويلا ءاضقنا دعب حص ولو . هل زئاج هنا يدنع تبث هماص

 رهشلا ضعبل يرحتلا ىنعم هل تبث دقو موصلا قفاو دق ناك اذا . رهشلا

 . هلك رهشلا وأ

 رهش( ةيؤرل اوموص » : لاق ةلي يبنلا نعو : رباج يأ باتك نمو

 نمف 0 « ًاموي نيثالث ةدعلا اومتاف مكيلع يمغ ناف هتيؤرل اورطفاو ناضمر
 ماص اذاو © هريغ لالهلا ري ل ناو موصي نأ هيلعف ناضمر رهش لاله ىأر

 نأ هلف ناضمر رهش نم اموي نيرشعو ةعستل لاوش لاله ىأرو اموي نيثالث
 دق نوكي نأ الا هريغ هب يدتقيف هريغ ىلإ كلذ رهظي نأ هل سيلو ث رطفي

 . هريغل لالهلا حص

 نأ سانلا ىلعف كلذب دهشو ةقث لالهلا ىأر يذلا دحاولا ناك ناو

 نكي مل ناو © نيلدع ةداهشب الا اورطفي نا مل سيلو 3 هتداهشب اوموصي

 . ةيؤر مهل

 )١) س لصالا ف اذكه ٣ ص ؤ ٦٦ ، ح عرشلا نايب ٢٠ .

 ۔ _ ٨٢



 ىتح نابعش نم هدنع وهو مويلا كلذ موصي ال هنأ : لئاق لاتق ناف

 كلذ يف ءاج امل هنم كلذ لبقي ل ناضمر رهش نم هنا لدع يدهاشب حصت

 . ةرافك ىلا هب غلبي نا الب ةسيسخ هتلزنمو لدع دحاو ةداهشب ماصي هنا

 ناضمر رهش مايص مزلي ال هنا : ليق دقو : لاق . هريغ نمو

 . نيلدع ةداهشب آلا

 . نيلدعب الا راطفالا نوكي الو دحاوب مزلي : لاق نم لاقو

 اودعي نأ مهل زاج كلذ مهمزلو دحاوب اوماص اذا : لاق نم لاقو

 . ءايغ كلذ سيلو رثألاب اوماص دق مهنال اورطفي مث اموي نيثالث

 قوقح نم سيل كلذ نال دحاوب رطفيو دحاوب ماصي : لاق نم لاقو

 موصلل ليللا عولط يف ةجح نوكي ايك هئلا قوقح يف ةجح ةقثلا لوقو دابعلا
 . رجفلاو

 ريغ اموي نيثالث اوماص ةقثلا دحاولا ةداهشب سانلا ماص اذا هنمو
 لاوش لاله حبصي نا الا ناضمر نم هنا ةقثلا دهشو نابعش نم يذلا مويلا

 كشلا موي اوماص لالهلا مهيلع يمغ اذا مهنال ، لالهلاب اورطفيف

 كلذ ىلع اولمكاو ناضمر رهش نم هنا ىلع ةقثلا ةداهشب كلذ يف نورطفيو

 . رثالا اوفلاخ دقو دحاو ةداهشب اورطفا دقف ًاموي نيثالث ةدعلا

 اذا دحاولا ةداهشب رثالل نوقفاوم مهنا : لاق نم لاقو ، هريغ نمو

 قوقح نا اولاق مهنا كلذ يف مهفالتخاو مهلوق نم اذه نأل هتداهشب اورطفا

 هب دهشي اميف هلوق لوبقم ةجح ةداهشلا زئاجلا ةقثلا دحاولا لوقب نوكت هللا

 مكحلا ىلع ةقثلا دحاولا لوق نم كلذ لبقي ال امنإو . هللا قوقح نم

۔ ٨٢٣



 يف فالتخالا امناو { افالتخا كلذ يف ملعن الو دابعلا قوقح يف ةداهشلاب

 . هللا قوقح نم امه ةالصلاو موصلاو هللا قوقح

 ةأرما ةداهشب سانلا موصي ال : لاق هللا دبع يبأ نعو ، هريغ نمو

 الودع اوناك ناو ةمذلا لهأ ةداهشب الو ، أالدع تناك ولو ، لالهلا ةيؤرب

 . مهنيد يف

 © لبق نم موصي ناك نمل الا كشلا موي مايص هركي هنإ : ليق دقو

 . ساب نكي ل مئاص هماص ولو

 هماص ناو رطفملاو مئاصلل هموص هركي هنا : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 مويلا كلذ يف ربخلا حص ناو همايص وهف ناضمر رهش نم ناك نا هنا ىلع

 هيلع نكي ملو © هموص هل مت دقف لدع دهاشب ولو ناضمر رهش نم هنا
 رهشلا لوأ وه يذلا مويلا كلذ ءاضقنا دعب رهشلا يف حص ناو 3 لدب

 دعب ربخلا حص ناو ، كشلا ىلع هماص ناك يذلا مويل ا كلذ لدب هيلعف

 . ًاضيأ لدب هيلع نكي مل رهشلا كلذ ءاضقنا

 همصي ل وأ كشلا موي ماص هنا دارأ هنا انعم يذلا : لاق هربغ نمو

 . هيلع ةداعا ال هنا ناضمر نم ناك مويلا كللذ نا رهشلا ءاضقنا لعب حصو

 هيلعف همصي مل وأ مويلا كلذ ماص ناك دقو همامت لبق ناضمر يف حص اذاو

 دعب حص ناو © ناضمر رهش يف مويلا كلذ حص اذا مويلا كلذ مايص
 ٠ هيلع سيلف ناضمر ءاضقنا

 يف ناضمر نم موي هقبس هنا حص ىتم هموص هيلع نا : ليق دقو

 ناك دق ءىش كلذ نأل هموص هيلعف . حص ىتمف ناضمر ريغ يف وأ ناضمر

 . هلدب هيلع هتاف

۔ -_ ٨٤



 . كشلا ىلع هماص هنال لاح ىلع هلدبي : لاق نم لاق هنمو

 . ذخان لوألابو يدنع رثكأ لوألا يأرلاو

 ناك ناو همايص وهف ناضمر نم ناك نا هنا ىلع كشلا موي ماص نمو
 . يدنع زاج دقف مويلا كلذ ىيف ربخلا حص ناف . عوطت وهف نابعش نم
 . هموص هل مت دقو

 ٨ هريغ نم وأ ناضمر رهش نم ناك . لدبلا هيلع : لاق نم لاقو

 كشلا ىلع هماص دقو ناضمر نم هنا مويلا كلذ ءاضقنا دعب ربخلا حص ناو

 . كشلا ىلع هماص يذلا مويلا كلذ لدبأ

 ناضمر ءاضقنا دعب ناضمر نم مويلا كلذ نا ربخلا حص ناو

 نم كشلا ىلع هماص يذلا مويلا كلذ نا ربخلا حص ناو هيلع لدب الف

 ناك الاو هماص دقف ناضمر نم ناك نا هنا ىلع هماص دقو . نابعش

 . هيلع لدب الو 3 ًاعوطت

 ىلع مويلا كلذ ماص نكي ملو ناضمر ءاضقنا دعب ربخلا حص ناو

 هنا ناضمر ءاضقنا دعب دلبلا لهأ عم حص اذا اضيأ هيلع لدب الف كشلا

 . موي مهقبس

 مويب ءالؤه لبق اوماصو هولها ىرخا ةيرق يهو ةنالف ةيرق لهأ ناو
 مهعم حص اذاو ناضمر ءاضقنا دعب مهدنع حص اذا . مهيلع لدب ال هناف

 . مويلا كلذ لدب مهيلعف هئاضقنا لبق ناضمر موي مهقبس هنا

۔ _ ٨٥



 لاله اوأر نيرشعو ةعست ةليل ناك املف اوماصف ناضمر اولهأ دق موقو

 موق لكلو مات مهمايصف اموي نيرشعو ةينايث مهمايص ناكف ث لاوش
 .. مهلاله

 لكالا نع كاسمالا كشلا موي يف هب رومأملاو اذه ريغ : لاق نم لاقو

 زجي ملو ، مايصلا اومتا ربخلا حبصأ ناف { مويلا كلذ نم ىحضلا تقو ىلإ

 ربخ حصي مل ناو ، لدع دهاشب ولو ناضمر نم هنا حص اذا راطفالا مهل

 كلذ ىلا لكألل رظتنم رظتني مل ولو اورطفي نأ مهل زئاجف تقولا كلذ ىلا

 . سأب هيلع ىرأ الو ، نوملسملا لعف امل ًافلاخ ناكل تقولا

 نا مهيلعف لكا نم لكا نا دعب نم ناضمر رهش ربخ حص ناف
 دمتعم دمتعا ناف راطفالا مرح دقو { مايصلا اومتيو لكالا نع اوكسمي

 نوكي نا الا & ناضمر رهش يف رطفأ نمك وهف ةحصلا دعب لكالا ىلع

 زاج ايك مويلا لوأ يف لكالا دعب ناكملا اذه يف هيلع مرحي ال كلذ نا لهج

 اذا لدبلا ضئاحلا ىلعو اهموي ةيقب يف لكأت نأ لستغتو رهطت يتلا ضئاحلل

 كشلا موي ين لكأ يذلا كلذكو . هيف ترهط يذلا مويلا ةيقب يف تلكا

 . ناضمر نم وهو

 . رفاسملاك الو ضئاحلاك وه سيلو هلهجب رذعي ال : لاق نم لاقو

 ةعست وأ ناضمر نم نيثالث موي لاوش لاله ىأر لجر نعو : ةلأسم

 يف همزلي ام : هل تلق هل عساو كلذ نا نظو مويلا كلذ يف لكأف نيرشعو

 . هموي لدبي : ليق دقف ؟ كلذ

 . هموص نم ىضم ام لدبي : ليقو

۔ ٨٦ ۔-



 . ىضم ام لدب بحأو ةرافكلاو لدبلا : ليقو

 ىتح ناضمر رهش نم موي لوأ يف اوكش موق نع تلأسو : ةلأسم
 اورطفا نا مامالا يدانم ىدان هآر هنا دهشي دحأ تأي ملو راهنلا رخآ ناك اذا

 هوأر مهنا نوركذي اموق انعمس اولاق موق ءاج مث نورخآ كسماو موق رطفاف
 مامالا عم هوأر نيذلا دوهشلا ناك نا لاق & ناضمر رهش نم اذه انموي ناو

 كلذ دعب اوءاج مث سانلاو مامالا رطفا ىتح اودهشي ملو اوتكسف برقلا يف

 هنع اوناك ناو ،} مهلوق لبقي الو اودري نا لهأ مهف اودهشف راهنلا رخآ يف
 نمف ةزئاج مهتداهشف هيلا اولصو نا دهجلا ناكف هيلا اولبقا مث نيدعابتم

 . زئاج همايصف رطفا نكي مل نمو لدبلا هيلعف سانلا نم رطفا

 هسفنب لاوش هلعل ناضمر رهش لاله ىأر لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هتيؤر رهظي نأ هل ىرأ تسلو رطفي نأ ىرأ تسل : لاق ؟ رطفي نأ هل له

 . رخآ دهاش هعم يتأي نا الا

 طلغ اذهو لاوش لاله ىأر يذلا يف هلاق لوقلا اذه : هريغ لاق

 . باتكلا اذه بحاص ةدارا نم اذكه الا هل ىنعم ال

 نيملسملا نم الجر نأ هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلب هنمو

 ؟ تحبصأ ام : رمع هل لاقف . لالهلا تيأر انأ نينمؤملا ريمأ اي هل لاقف هاتأ

 ناو تمص سانلا ماصو تمص نا نينمؤملا ريمأ اي : اباترم : هل لاقف

 . كتبدال اذهربغ تلق ول : رمع هل لاقف { ترطفأ سانلا رطفاو ترطفا

 ةكرب هللا لأسو اعدو ربك ناضمر لاله ىأر نمل بحاو : ةلأسم

 . رشحلا ءوسو ردقلا رش نم ذؤعتو هريخو لبقملا رهشلا

۔ ٨٧



 اذهم وعدي لاله لك ةيؤر دنع هنا ايلع هللا لوسر نا : ليق دقو

 . ءاعدلا

 ةقثلل ًاديلقت ماص مايصلا لاله ةيؤرب ةقثلا عمس نم ىلعو : ةلأسم

 ناضمر نم مويلا كلذ نأب اودقتعي نأ مهل سيلو هتعيفر لوبق نم مزل امو
 © ملعلاب الا مزلي ال داقتعالاو ةقثلا ربخ قيرط نم مهل عقي ال ملعلا نأل

 . قيفوتلا هللابو ةجحلا مايقو

 هتداع تناك نم الا عوطت موصب ناضمر لابقتسا هركأو : ةلأسم

 . موصلا ةمادإ

 نم فصنلا ناك اذا » : ي هللا لوسر لاق : ةريره وبأ : ةلأسم

 . « ناضمرل موصلا نع اوكسماف نابعش

 لبقي نأ هلف مهب قثي ال ريثك موق يف ناك اذا ىمعالاو : ةلأسم

 نم راطفالاو مايصلا يف لالهلا ةيؤرو ةالصلا تاقوأب اوملع اذا مهتداهش

 دق لاعت هللا نا { كلذ ىلع مب قثي ل ناو . مهلوقب ذخأيو ناضمر رهش

 . اهنم دحأب قثي ال ةيرق يف ناك اذا كلذكو & كلذ ىلع مهنمتنا

 دلاخ نب ديلولا نا تركذ زرحم نب ديعس نب رمع باوج : ةلأسم
 ناو نايثع مأ جلف يف ظيقلا يف ارضاح ناك هنا ركذف كيلا لصو » يجلفلا

 مهربخاو ناضمر رهش نم موي رخآ يف مهيلا لصو حور نب ديلولا نب لاوق
 رشتناو & نيرطفم اوحبصأو ةليللا هذه لاوش لاله اوأر دق راجه لهأ نأ

 لهأ ناو ، رطفلا موي مويلا كلذ نا حور نب ديلولا ربخ نع ةافسملا يف ربخلا

 )١( ج عرشلا نايب ( يجلفلا ديلولا ) لصالا يف ٢٠ { س ٦ ص ث ٧٣ .

 ۔ -_ ٨٨



 نا فاخ ديلولا ناو ، لالهلا ةحصب مويلا كلذ اورطفا مهريغو راجه

 . ءىشب هيتفت نا ىلع مدقتت مل كناو لدب وأ ةرافك مويلا كلذ يف مهمزلي

 لدب وأ "ةرافك كلذ يف مهمزلي ام لقا هتا يظفح ريغ يف يذلا ناف
 © مهمزلي اييف كيلا بتكأل كلذ يف عز باتكلا كلاس ديلولا ناو اوماص ام
 نع امه اظفح كلذكو . دايز يبأ نعو هللا دبع يبأ نع تظفح يا ملعاف

 دهشي ملو ناضمر رهش لاله ىأر هنا لدع دهاش دهش اذا هنا ملعلا لهأ

 دهش اذا اماو . دحاو دهاش ةداهشب اوموصي نا سانلا ىلع ناك هربغ هعم

 يغبني ناك دقف نالدع كلذ ىلع دهشي ىتح لاوش لاله ىأر هنا هدحو

 الدع ناكولو هدحو ديلولا نب لاوق لوقب . اورطفي آلأ هعم نمو ديلولل
 . لاوش لاله ةيؤرب لدع ادهاش كلذ ىلع دهشي ىتح

 اوفرع دق اوناك نا لوقأف هدحو لاوق لوقب اورطفي وأ اولعفي مل ناف
 موي مهدنع مويلا كلذ نوكي ناو اورطفي نا زوجي ال هنأ : نيملسملا لوق

 . اولعف اميف مهل رذع الو ، نيلدع ةداهشب الا رطفلا

 نيرهش مايصو { مويلا كلذل رهش مايص ةرافكلا مهمزلت : لوقأو

 كلذ مهراطفاب اوقفاو دق اوناك ولو 5 انيكسم نيتس ماعطا وأ ًاضيأ نيعباتتم

 نوفرعي اوناك دقو ، لدع يدهاش ريغب اورطفأ اينا مهنال رطفلا موي مويلا

 . لدع يدهاشب الا مهل كلذ زوجي ال هنا نيملسملا لوق

 لوقب نيفراع لبق نم اونوكي مل مهنا : هباحصأو ديلولا لاق ناو
 راطفالا مهف زوجي هنا مهدنع ناكو كل تفصو ام ىلع اذه ف نيملسملا

 كلذكو .© هقف ب ٨٠ ىميظنتلا مقرلا . ٤٨٠ املا مق مقرلا © ٣ ةخسن عرشلا نايب )١()
 يموقلا ثارتلا ةرازو © قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد ، صاخ ث ٤١٠ ماعلا 7 ةناا ةخسنلا
 . هف او

 ۔ _ ٨٩



 مهيلع لدب الو هللا ءاش نا كلذب رذعلا ىرأ يناف هدحو لاوق لوقب

 . كلذ نم رافغتسالا مهيزجحيو ةرافك الو

 كشلا موي يف ًارطفم حبصأ لجر نع هللا دبع ابا تلأس ينا ملعاو

 رخآ يف حص مث مويلا كلذ يف اورطفاف نابعش نم وأ ناضمر رهش لوأ يف
 هراطفا ىلع مويلا كلذ يف ىضمف ناضمر رهش نم مويلا كلذ نا هدنع راهنلا

 رهش نم مويلا كلذ نا هدنع حص ذا كلذ نع كسمي ملو برشو لكاف

 نع كسمي هنا نيملسملا يأر ملع دق ناك اذا ؟ ظيلغتلا همزلي له ناضمر

 ملع نكي مل ناو رهش نم مويلا كلذ نا هدنع حص اذا بارشلاو ماعطلا

 . مويلا كلذ مايص لدب همزلي اينا كلذ يف نيملسملا يأرب

 اذه نآل مهتلأسم نم نوهأ يدنع هذهو ديلولا ةلأسم هبشي اذهف

 همزلي ناك 7 راهنلا رخآ يف لالهلا ربخ هعم حص املف ، كشلا موي يف رطفأ
 مويلا كلذ مايصلا لدب نع هعفني ال كلذو { مئاصلا كسمي ايك كسمي نأ

 مويلا كلذو نيمئاص اوحبصأ موقلا ءالؤهو ، ناضمر رهش ةمرحل نكلو

 ةحصلا امناو . لالحلا ةحص ريغ نم اورطفأف ناضمر رهش نم مهدنع

 كلذ يف نيملسملا لوق اوفرع اونوكي مل اوناك ناف لدع يدهاشب وأ مهتيؤرل
 . هللا ءاش نا ءيش مهمزلي ال نا وجراف

 رهظلا ةالص ىف لاوش لاله اوأر اوناك سانلا نا هللا دبع وبا ينربخأو

 مهل زوجي كلذ نا اونظف مويلا كلذ يف هللا ءاش ام سانلا نم رطفأف رصعلاو

 . .. مهرهش لدب ىأر نم مهيلع ىأرف ليللا لبق نم

. كلذ مهموي لدب ريغ مهيلع ري ملف يلع نب ىسوم امأو



 اك نيملسملا راثا : ىلع وبأ كلذ لعب تيأر مث : هللا ذبع وبا لاق

 . يلعوبأ لاق

 اوقبس مهنأ ربخلا مهغلبو دلب لهأ ىلع لالهلا هبتشا اذاو : ةلأسم

 رهش ىضقني نا لبق نم نادهاش مهعم دهش ناف ناضمر رهش نم مهمويب

 . لدب مهيلع سيلف قبسلاب نادهاش دعب نم دهش مث ناضمر

 ول هنا ىرت الا موصلا هيلع بجو هدحو لالهلا ىأر نمو : ةلأسم

 ناك ناو ] موصلا هيلع بجو هدحو لالملا ىأرف هدحو ةزامقم ف ناك

 . ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف لكا ناف هريغ هاري ادحا نا ملعي ال

 دعب رطفا ناف موصي نا هيلعف ناضمر لاله ىأر نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا هتمزل هل ةيؤرلا لوصح

 مل هنال رطفا نا هيلع ةرافك ال : لاقو ةفينح وبا كلذ يف فلاخو

 . ةرافكلا مكح رطفأ نم مزليف مكاح رهشلا ةيؤرل مكحي

 كلذكو ، موصلا هيلع بجو هدحو ناضمر لاله ىأر نمو : ةلأسم
 مويلا كلذ موصي نا هل زوجع الو ئ رطفي نا هيلع بجو لاوش لاله ىأر اذا

 . ةنظلا هقحلت الئل كلذ يمحي نا هل بحتو

 لاقف هب ربخأف هدحو لاوش لاله ىأر نم يراوحلا وبأ لاق : ةلأسم

 رهظي نا هل زوجي ال هنا مهربخأف انب لصف مق كقدصن نحن هدلب له أ هل

 . ةبوتلا وه هيلعو ةرافكلا مهيلع ناك اولكا ناو ئ هرطف

 لاوش لاله ىأر هنا دهشف نيملسملا عم ةيالو هل ناك نمو : ةلأسم

 نم نيقي ىلع كلذ تلعف لاقو ًارطفم حبصاو هريغ ىلع ةداهش صقي ملو

۔ _ ٩١



 بات ناف هلعف نم باتتسيو . هلوق يف قدصي الو هنم لبقي ال كلذف لالهلا

 . كلذ هعسيف هللا نيبو هنيب اميف اماو ، هتيالو تطقسو هتبوقع تبجو الاو

 لالهلا نا مهل ليقو ناضمر رهش يف نيلقتعم موق ناك اذاو : ةلأسم

 برض مه اوعمسو اورطفأو ديعلا اولص دق سانلا ناو ةحرابلا لهأ دق
 لالهلا ةيؤرب لدع ادهاش مهعم دهشي ىتح راطفالا مهل زوجي الف لوبطلا

 ةحصب بيرلا عافترا عم مهل نيربخملا نم لالهلا ةرهشب كلذ مهل حصيو

 رطفاو . مهتلادع فرعت ال نيذلا نيربخملا قدص نمو .3 هترهشو كلذ

 لدب هيلعف ةرهشلا وأ ةينلا قيرط نم ةجحلا هب موقت هربخ نوكي ال نم لوقب
 كلذ نا نظف ًآلوأتم ناك ناف ، ملع ريغ ىلع رطفا هنال ةرافكلاو رهشلا

 . رهشلا لدب همزلاو ةرافكلا هنع طقسأ ضعبف هل زئاج

 . جرخملا نم سانلا راشتناو ربخلا رتاوت لالهلا يف ةرهشلاو
 بلغو تاقث ريغ اوناك ولو لالهلا ةيؤرب رابخالا ترثك اذاف : ةلأسم

 . موصلا مارحف نوقداص مهنا نظلا ىلع

 ةيؤرب ةقث هلمحي يلاولا ىلا مامالا نم باتك لصو اذاو : ةلأسم

 . مكح مامالا باتك نال ث دلبلا لهأ رطفي نا سأب الف لالهلا

 نم ةليللا هذه ناب دلبلا لهأ يف ناطلسلا يدانم ىدان اذا ليقو

 موصيو لوبقم زئاج كلذ نا هعم كلذ حصو رطفلا نم مويلا اذهو ناضمر

 .: الداع وأ ًارئاج ناطلسلا ناك هئادنب نورطفيو سانلا

 ةداهش ةزاجإو بذكلاب ًافورعم ناطلسلا نوكي نا الا ضعب لاقو
 لبقي ال نأب قيقح كلذف هريخأتو رهشلا ميدقت لحتسيو ث لودعلا ريغ

 نا هنع يداني ناطلسلا يدانم نأب ربخي ًادحأ عمس ناو ، قدصي الو هلوق
 . سانلا يف اعئاش ناك اذا كلذ لبقي هناف رحنلا وأ رطفلا مويلا

۔ _ ٩٢



 . لدع ةداهشب الا ناضمر لاله ةيؤر ىلع لبقي الو : ةلأسم

 ةلهألا نافرعي نيلدع انوكي ىتح دحاو ةداهشب لبقت ال : ليقو

 اهتداهش تناكو . ةحرابلا وأ ةليللا هذه لالهلا انيأر انا الاق ناف . روهشلاو

 . نيلدع اناك اذا ناقدصيو نالبقي اهغاف راهنلاب

 موصي نأ هل زوجي ال هنأل دهاش ةداهش لبقت ال : لاق نم لوق ىلعف

 . دحاو دهاش ةداهش لبقت مل كلانه نمف ًاموي نيثالث هتداهشب

 هتناما ملعت ىتح موصلا بجوي ال هدارفنا ىلع دحاولا ربخو : ةلأسم

 . عامجاب هتلادعو

 ربخملا ناكو ناضمر رهش نم موي لوا يف ةقث هربخا نمو : ةلأسم

 مويلا كلذ ىضقنا ناو هلوقب موصي نا هيلعو . هنم كلذ لبقي هناف الدع

 ناف 0 نيلدع ةداهشب الا لدبلا همزلي الف ناضمر يف كلذ دعب ربخلا ءاجو

 نكي مل ناضمر رهش ءاضقنا دعب نالدعلا دهش ناو 3 لدبلا هيلع

 . لدب هيلع

 دعب رطفا ناف موصي نا هيلعف ناضمر لاله ىأر نمو : ةلأسم

 . ةرافكلا هتمزل ةيؤرلا لوصح

 مل هنال رطفا نا هيلع ةرافك ال : لاقو ةفينح وبأ كلذ يف فلاخو

 . ةرافكلا مكح رطفا نم مزليو مكاح رهشلا ةيؤرب مكحي

 . هدحو لالهلا ىأر نميف فلتخمو : ةلأسم

 . رطفي ل هدحو رطفلا لاله ىأر اذا موصي : موق لاقف

۔ ٩٣



 . رطفيو موصي : يعفاشلا لاقو

 . رطفي الو موصي ال : موق لاقو

 . تدجو اذكه

 دوروو هتفرعم هلوصحو هترهشب فيكم فيك ناضمر رهش : ةل 7

 ناضمر رهش » : ىلاعت هلوقب لجو زع هللا نع "» صنلا (ةخسن) هب رظنلا
 روهشلا نم ةفيرعت ىلا ءايلعلا جتحي ملف « نآرقلا هيف لزنا يذلا
 هبوجو نع الو وه رهش ىأ هنع ةلأسملا ىلإ ملعلا لهأ ىلا مهريغ جاتحا الو

 . هب ضرعلاو هيف صنلا نم درو ايب عيمجلا ءافتكال

 رهش هموص ضورفملا رهشلا نا : لاق ةلي يبنلا نأ يور دقو

 ربخلا اذه داريا ةاورلا فلكتت ملف 3 لاوشو نابعش نيب يذلا ناضمر

 . هب ةفرعملل مهريغ الو

 يف ربخلا ءاج ناف مايصلا دقع ىلع كشلا موي حبصأ نمو : ةلأسم
 كلذ يف ربخلا كلذ يف ءعىجي مل ناو هب دتعا ناضمر رهش نم هنا مويلا كلذ

 دتعي مل ناضمر رهش نم ناك مويلا كلذ نأ رهشلا يف وأ دغلا نم ءاجو مويلا

 . هلدب هيلع ناكو هب

 ىلع هماص يذلا مويلا كلذ نأ رهشلا ءاضقنا دعب ربخلا حص ناو

 حص امنا هنال هيلع لدب ال نا ءاهقفلا لوق رثكأف ناضمر نم ناك كشلا

 . ةضيرفلا ءاضقنا لعب

 . كشلا ىلع ماص هنال لاح لك ىلع لدبلا هيلع : نورخآ لاقو

 )١( لجو زع هللا نع ينعي هلعل (ةخسن) .

 ۔ _ ٩٤



 اوفلتخا دقف كشلا موي يف ةحصلا دعب لكالا ىلع دمتعم دمتعا ناو

 . هيلع ةرافكلا يف
 .ه

 . هيلع ةرافكلا بجوأو ارذع هيلع ري مل نم مهنم

 ىلع هماص هنال لاح لك ىلع هموص همزلي مويلا كلذ لاق نم مهنمو

 . ةرافك همزلي الو هلدب هيلعو كشلا

 هلدب يفف مايصلا متأ وأ لكا نكي ملو مويلا كلذ يف ربخلا حص ناف

 . فالتخا

 . لاح لك ىلع لدبلا هيلع : لاق نم مهنم

 وهف ناضمر نم ناك نا هنا ىلع كشلا موي ماص نمو : ةلأسم

 دقف لدع دهاشب ولو ناضمر نم هنا مويلا كلذ يف ربخلا حص ناف 3 همايص

 . ةين موصلل مدقي مل هنال لاح لك ىلع هلدبي ليقو

 هنأ هعم حص مث كشلا موي يف ًارطفم ناك نم ىلع ةرافك الو : ةلأسم

 مدقي مل هنال لاح لك ىلع لدبلا هيلع هنال ملعلا دعب لكأف ناضمر نم

 . ةين موصلل

 لكاف مويلا كلذ يف ربخلا هعم حص مث كشلا موي رطفا نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ربخلا ةحص دعب

 يموي ضعب نا لاقو { ةقثلا ربخ ريغب كشلا موي رطفأ نمو : ةلأسم

 هلدب ينع طقسي ال اٹيح هيقاب رطفا انأف هلدب ىلع ذوخأم هراطفإ مدقت دق

۔ _ ٩٥



 يف ًادمعتم هاريو ةرافكلا يف هيلع ددش ضعب مئالو 3 هيف مكحلاف

 . راطفالا

 . هنع ةطقاس ةرافكلا مثا وه : لاق صعبو

 يف لالهلا هعم حص مث اركبم لكأف كشلا موي حبصأ نمو : ةلأسم

 دقو هناكم اموي لدبيو 5 هموي ةيقب لكالا نع كسمي نا هيلعف مويلا كلذ

 ربخلا ءاج مث لكا مث راهنلا ىلاعت ىتح كسمأ ول كلذكو { لعف اميف ءاسا

 هلدبيو مويلا ةيقب لكألا نع كسمي هناف لالهلا ةيؤرب سانلا ماوع نم

 نوكي نأ الا نالدع ليق دقو لدع كلذب هربخي نا الا هيلع مكح الب

 . ةرهش ٠

 تقو وهو ةاعرلا عجري نا ىلإ طوحأ كشلا موي موصو : ةلأسم

 . مويلا كلذ يف ربخلا يف ربخلا ءعىجم نم عقوتي امل لاوزلا
 ىلا راطفالا نع كاسمالاب ءاهقفلا نم بابحتسالا ءاجو : ةلأسم

 ربخ مهتأي مل ناو كاسمالا اومتأ ربخ مهاتأ ناف ىحضلا وحن ةاعرلا ءعىجم

 . باجا الب بابحتسا اذهو اورطفأ

 ةيؤرب ربخلا ءاج ناف ناضمر نم كشلا موي ماص نمو : ةلأسم

 دقو ربخلا ءاج ناو 5 هيلع لدب الف مئاص وهو سمشلا بورغ لبق لالهلا

 لبق ناضمر رهش نم نيثالث موي لاوش لاله ىأر نمو : ةلأسم
 موي لدب الا همزلي الو عنص ام سئبف لالهلا ىأر ايثيح رطفا سمشل ا بورغ

 . ةراقكلا هيلع ليقف ىوزنب ةرم () انع كلذ ناك دقو كلذ

 )١( (ينع) ةخسن .

 ۔ _ ٩٦



 رطفأ نم ةلزنمب اذه نوكي الو كلذ هموي لدب الا هيلع سيل : ليقو
 لدب نم رثكأ همزلي الو لالهلا ةيؤرل رطفا امنا هنال ناضمر رهش يف ادمعتم

 . هموص نم ىضم ام لدبي ليقو لوأتم هنال هموي

 ىأر ناف هيلع ةرافكلاف ادمعتم ناضمر نم نيثالث موي رطفا نمو
 : راهنلا رخآ ىأر ناو ةرافكلا هيلع نا عمجا دق لكأف ركاب راهنلا يف لالهلا

 . هموي لدب هيلع نا لاق ضعبف

 . هموص دسفأ ضعبو

 فصن نابعش نم موي رخآ يف ناضمر رهش لاله ىأر اذاو : ةلأسم

 ةلبقتسملا ةليللا وهف سمشلا لاوز دعب رصبا اذا هنا هيف يأرلاف راهنلا

 نأ سأب الو { ةيضاملا ةليللا وهف لاوزلا لبق رصبأ ناو راطفالا زوجي الو

 . ملعأ هللاو رطفي

 زوجي الو ةلبقتسملا ةليللا وهف ءاشعلاب رصبا اذا لاوش رهش لالهو

 . سانلا رطفيو ةيضاملا ةليللا وهف لاوزلا لبق رصبا اذاو راطفالا

 . راهنلاب لالهلا ةيؤر ي اوفلتخاو : ةلأسم

 ناو { ةيناثلا ةليللا لاله وهف سمشلا مامأ رصبأ نا : ضعب لاقف

 . ةيتآلا ةليللا لاله وهف قرشملا يلي امم سمشلا فلخ رصبا

 لبق نابعش رهش نم نيثالث موي لالهلا ناسنالا ىأر اذاو : ةلأسم

 حصي ال موصلا ذا مويلا كلذ موص هل لصحي مل ، هدعب وأ لاوزلا

 نكي مل لاوزلا دعب ناضمر نم نيثالث موي لاوش لاله ىأر اذاو . ةينلاب الا
 . ةمألا قافتاب راطفالا هل

۔ -_ ٩٧



 . رطفا لاوزلا لبق لالهلا ىأر اذاو

 حص ناف ث ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف دحاو لوقب رطفا نمو : ةلأسم

 . ةرافك الو لدب هيلعف هيلا عفر اك

 ملو لاوش لاله ىأر هنا دحاو ةداهشب سانلا رطفا اذاو : ةلأسم

 مايص كلذ طسوأو 3 ةقث ناك ولو ةرافكلا رطفأ نم ىلعف نالدع دهشي
 . رهش 2

 اورطفأو لالهلا ةيؤرب ناضمر رهش نايع لهأ ماص اذاو : ةلأسم
 لصوو ةكم نم جاحلا مدق مث { اموي نيرشعو ةعست مهدنع ناكو 2 هتيؤرل

 مهدنع ناكو . هتيؤرل اورطفاو لالهلا ةيؤرل اوماص مهنا ةرصبلا نم ربخلا
 دهش ولو ، ناضمر نم مهتاف يذلا نع نايع لهأ ىلع لدب الف اموي نيثالث

 نبا نع ثيدحلا عفر دقو ، عيمجلا موص مت دقو لودعلا نم ةعامج هب
 . ( مهلاله موق لكل ) نا سابع

 ري مل نأو موصي نأ هيلعف ناضمر رهش لاله ىأر نمو : ةلأسم
 نم اموي نيرشعو ةعستل لالهلا ىأرو اموي نيثالث ماص اذاف . هريغ لالهلا

 نأ الا هريغ هب يدتقيف كلذ رهظي نأ هل سيلو ، رطفي نأ هلف ناضمر رهش

 نا ةنايضلا هيلع نما ملو ائطخم ناك رهظا ناف هريغب حص دق لالهلا نوكي

 . هلوقب دحأ لكأ

 ربخي نأ هيلعف ، نيملسملا نم لجر لاوش لاله ىأر اذاو : ةلأسم

 نيأ نم ليق ناف ث هلوقب راطفالا سانلل هيلع سيلو لاوش لاله ىأر هنأب

 3 هربخ لوبقم ريغ وهو هآر دق هنأب ربخي نأ لاوش لاله ىأر نم ىلع بجو

۔ _ ٩٨



 . اهيلا ةجاحلا دنع هتداهش ةيدأت هيلع دهاشلاو ريخب سيلو دهاش اذه لاق

 دهشيف لاوش لاله ىأر دق هريغ لعل ملعو ىأر ايب دهشي نأ هيلع انلق ايناو
 زاوجب نيملسملل تقفتا دق ايهتداهش نوكتف هتداهش لثمب ۔ ةخسن - : ليق

 . قيفوتلا هللابو اهؤادا مهيلع ذوخأملا ةدابعلا نم مهجورخ

 رطفي نأ فوختا ينا : لاقو لالهلا ةيؤرب ةداهشلا نم عنتما ناف

 زاجو الدع اذه ناك ولو { اذهب هل رذع الف هل ملع ال نمو يتداهشب لاهجلا

 هب هل رذع ال ام اذهو هب ةداهشلا نع كاسمالا لالهلا ىأر نم لكل زاج هل

 . قيفوتلا هللابو

 : ليق هنا يعمف رطفأف ارصع لاوش لاله ىأر يذلا امأو : ةلأسم

 . ةرافكلاو لدبلا نم ناضمر رهش يف رطفملا ىلع ام لثم هيلع نا

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع انا ليقو

 ليوأتلا ليبس ىلع كلذ ناك اذا هموي لدب هيلع : ليق هنا بسحاو

 . ناضمر رهش ف راطفالا هنم دصقلا ىلع كلذ نكي لو لالحلا ىأر اذا

 ةرافكلا هيلع ناك & سمشلا مادق لالهلا ىأر اذا : لاق نم لاقو
 نم ىضم ام ىلع 3 دبل هيلع ان او نوه أ وهف سمشل ا فلخ هأر ن او

 . هموص نم ىضم ام لدبو هموي لدب نم فالتخالا

 اموي نيرشعو ةعست ةليل ادهش نيدهاش ىف هللا دبع وبا لاقو : ةلأسم

 هنال لاوش لاله ارصبا ايها لالهلا سانلا ىأر ام باسح ىلع ناضمر نم

 ملع اذاف اموي نابعش صقن دق نوكي نا انكمم ناك ناو ث ايهتداهش لبقت ال

 اذهب ادهشو نابعش ناصقنب ادهش ناف : هل تلق اهتداهش تزاج كلذ

 . اهتداهش لبقت : لاق

۔ _ ٩٩



 ين ناضمر رهش نم نيثالث موي لاوش لاله او رصبأ موقو : ةلأسم

 تقولا اذه هانرصبا 11 ةيضاملا ةليللا هذه ناك لالهلا نا ول : اولاقف > راهنلا

 . رهش مايصو مويلا كلذل ةرافكلا مهيلعف اورطفأف

 . انيكسم نيتس معطأ مايص ىلع ردقي مل ناف : تلق

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 اوأر اوناك ىوزنب سانلا نا هللا همحر ۔ هللا دبعوبأ ينربخأو : ةلأسم

 كلذ يف هللا ءاش نم سانلا نم رطفأف رصعلاو رهظلا ةالص نيب لاوش لاله
 لدب ىأر نم مهيلع ىأرف ث ليللا لبق نم مهل زوب كلذ نا اونظو مويلا

 لدب ريغ مهيلع ري ملف ۔ هللا همحر ۔ يلع نب ىسوم اماو مهرهش
 . كلذ مهموي

 وبأ لاق ايك نيملسملا راثآ يف كلذ دعب تيأر مث : هللا دبع وبا لاق

 . يلع
 وهو اهجوز اهل لاق ةأرما نع ۔ هللا همحر _ نسحلا ابأ تلأسو : ةلأسم

 اهئطوو كلذ ىلع هتقدصف نيئالث ةليل لاوش لاله ىأر هنا ةقث ريغ وأ ةقث

 : لاق ؟ كلذ يف اهمزلي ام اهسفن نم هتنكماو اهقيدصت ىلع نيثالثلا موي يف

 هجو ىلع كلذ تلعف امنا اهنأل & اهموص نم ىضم ام لدب اهيلع ىرأ

 . ةرافكلا اهيلع ري ملو هل قيدصتلا

 ؟ همزلي ام : تلق

 هدحو هلوقب اذه ىلع اهلمحي نا هل نكي ملو رافغتسالا همزلي : لاق
 . اقداص ناك اذا كلذ نم رثكا هيلع ري مو

- ١٠١٠ _



 ناكو ، فورعم مويب ناضمر رهش اوماص اذا سانلا نعو : ةلأسم

 رهش يف ةحصلا تناكو . اوقبس مهنا حص مث لالهلا ةيؤر دنع نم كلذ

 ؟ مويلا كلذ لدب مزلي له . ريثكب وأ ليلقب ناضمر رهش دعب وأ ناضمر

 نميف فالتخالا امناو ، حص ىتم مايص نم هل دب الف ارطفم ناك نمف

 دعب نموأ مويلا كلذ يف ربخلا ءاج نا : لاق نم لاقف كشلا ىلع هماص

 كلذ دعب ناضمر رهش يف ربخلا ءاج ناو © همايص هل مت ناك ايب ناضمر رهش
 . هلدبيف مويلا

 . لدب هيلع سيلو هماص دق : نورخا لاق دقو

 هموي رثكأ ىضم دقو ربخلا ءاج نا : لاق نم لاق دقو : هريغ لاق
 . هيلع لدب الف كلذ لبق ءاج ناو ۔ لدبلا هيلعف

 ناضمر رهش نم نيثالث موي لاوش لاله ىأر لجرو : ةلأسم
 تلق . هل عساو كلذ نا نظو مويلا كلذ ف لكأف نيرشعو ةعست وأ

 ؟ كلذ يف همزلي ام

 . هموي ل لبي : ليق دقف

 . هموص نم ىضم ام لدبي : ليق دقو

 . ىضم ام لدب بجاو ةرافكلاو لدبلا : ليقو

 . كلذ هل بحا مل رثالل افلاخم كلذ لعف ناو ءيش همزلي الف اطايتحا

۔ _ ١٠١



 سانلا رطفأف ، لالهلا ايأر اهنا ادهش نيدهاش نا ول : تلقو

 يذلا مامت سانلا نم دحأ ىلع بجي له روزلا ادهش ايهنا حص مث ايهتداهشب

 تبث دق مكح كلذف سانلا رطفأو ايلوقب ةجحلا تتبث اذاف ؟ اهلوقب اورطفا
 اروز ادهش امهنإ : الاقو . كلذ نع اعجر ولو & هضقن كلذ دعب حصي الو

 يف كلذ تبني ام اروز ادهش ايهنا نادهاش امهيلع دهش ول كلذكو هايري ملو
 . هب اولمعو نوملسملا هب مكحو 0 ىضم دق ام مكح

 يف يعم سيلف ؟ كلذ يف اهمزلي ام ةبوتلا امه ادارا نا : تلقو

 لبقت ال هنا عضومل ايهسفنا ىلع ناميتكيو رافغتسالا الإ كلذ يف امهتبوت

 . هنع اهتعجر

 كشلا موي ف رطف ف حبص ا لجر نع هللا دبع اب ا تل اسو : ةلأسم

 نم مويل ا كلذ نا هدنع حص مث نابعش نم وأ ناضمر رهش لوا نم هنا

 : لاق ؟ ءيش همزلي له كسمي ملو برشو لكأف هراطفا ىلع ىضمف ناضمر
 كسمي نا نيملسملا ىأر هنا ملع دق ناك اذا ظيلغتلا ةرافك هيلع 3 معن

 . مويلا كلذل لدبلا هيلع ايناف كلذ يف مهيأرب ملعي مل ناو

 رطفأ نيثالث موي ناك نا املف ناضمر رهش ماص لجر نعو : ةلأسم
 كلذ لدعب حص مث دمعتم هر اطفا ف وهو اربخ عمسي الو لالهلا ىري نأ الب

 . لاوش نم اهنا

 . ةر افكلا هيلع نا : ل اق نم مهنم

 . ةر امكل ١ هيلع سيل : هلل ١ لذبع وب ا ل اق

 . اندنع اميف اذه يف فلتخا : لاق هريغ نمو : ةلأسم

۔ ١٠٢١ ۔



 . لدب الو هيلع ةرافك ال : لاق نم لاقف

 . ل دبل او ةرافكل ١ هيلع ٠ لاق نم ل اقو

 . ةرافك الو ل دبل ١ هيلع : لاق نم ل اقو

 مصي ل لجر نعو هللا لبع يب أ نع دجوي امج 3 هريغ نمو : ةلأسم

 . هموي لاق نم لاق ؟ همزلي ام ناضمر نم هنا ربخلا ءاج مث كشلا موي

 دوهش لالهلا ةيؤرب دهشف ربخلل ارظتنم حبصا نا تيأرأ : تلق

 ين تلسرا دق سانلل يلاولا لاق دوهشلا دهش امل هناف : تلق
 لجر لكأف تقؤي ملو اوربصا : لاق وأ اذكو اذك تقو ىلا اوربصاف مهليدعت

 : لاق ؟ همزلي ام ةمدقتلا عمس ام دعب نمو دوهشلا رمأ فرعي نأ لبق نم

 . هموي

 ربخلا ءاج ناف ناضمر رهش نم كشلا موي ماص لجر نعو : ةلأسم

 تبرغ دقو ءاج ناو هيلع لدب الف مئاص وهو سمشلا برغت نا لبق

 . لدبلا هيلعف سمشلا

 ۔ ١٠٣ ۔

 





 رشع يناثلا بابلا
 شطعلا هسفن ىلع فاخي مئاصلا ف

 ( رفعج نبا عماج نم )

 ايحي ام ردقب برشي نأ هل ناف شطعلا هسفن ىلع فاخ اذا مئاصلاو

 كلذو 3 هدحو مويل ا كلذ لدب هيلعو هموص متيو كلذ كسمي مث هب

 . ضيرملاو حيحصلاو ميقملاو رفاسملل

 نم هل بال ةرفس يف جورخ هانع مث امايأ هدلب يف ماص نمو : ةلأسم

 يف كلذ هجورخ رضحو { جورخلا نم هل دبال رمأل وأ هب تلزن ةعجاف نم

 ىلع ناطلسلا هربجأ وأ هدنب نم ناطلسلا نم ابراه جرخ وأ مئاص وهو راهنلا
 ةالفلا يف راص الف ناضمر رهش مئاص وهو راهنلا يف جرخف دلب ىلا جورخلا
 كلذ نم برشف تومي نأ هادعت نإ فاخو ءاملا براق دقو & شطعلا هباصأ

 نإ الا برشي نا هل سيلو ماص ام لدب اذه عيمج يف هيلع نا هنع زاجو ءاملا

 . هسفن هب يحي ام برشف توملا فاخ اذاف { توملا فاخ

. هسفن هب يحي ام ردقب الا برشي ال : لاق نم لاقو



 ؟ شطعلا هب دتشا مث هسفن هب ييحي ام ردقب برش ناف : تلق

 . هسفن هب ىح ام ةرم دعب ةرم برشي نأ هل : لاق

 . ىوري ىتح برشي الو هب لتبي ام ردقب : لاق نم لاقو

 فاخ اذا رفسلاو رضحلا يف مئاصلل نا : ليق دقو : لاق © هريغ نمو

 هيلع ايناو ، هسفن هب ىيحي ام ردقب برشي نأ شطعلا نم كالهلا هسفن ىلع

 برش اذا ىضم ام موص اذه مزل اناو ؟ افالتخا كلذ 1 ملعن الو هموي ل لب

 دادزي نأ ءاملا ىدعت نا فاخ هنا الا هسفن ىلع فاخي دح يف ريصي نأ لبق

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع اذهف اذه ىلع برشف شطعلا هيلع

 داز مث برشف هموص يف دهج هباصأ مئاص لجر اهنمو : ةلأسم

 ىضم ام لدب هيلع نا نيملسملا ضعب هثدح هنا :هللا دبع وبأ لاقف برشف

 . هموص نم

 اذا كلذب رذعي الو ةرافكلا هيلع نا : ليق دقو : لاق © هريغ نمو

 . هسفن هب ىيحي ام ردقب برش

 لجر نعو - هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لئس ئ هربغ نمو : ةلأسم

 نا : لاق ؟ شطعلا هدهجأف مئاص وهو ةعيض لمعوأ ةباد بلط ي جرخ

 . هييحي ام ءاملا نم برشي هسفن ىلع توملا فاخ

 برش نا : لاق ؟ دحاو مسن يف ءام نم احدق برش ناف : تلق

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف ىوري ىتح ءام

 . هل زئاج هنا نظو اراطفا مويلا كلذ مت لاق ناف : تلق

۔ ١٠٦ ۔



 . ةرافكلا هيلع : لاق

 هبيصي ىذلا ف يراوحلا يا نع تظفح . هربغ نمو : ةلأسم

 هدلب ف ناك وأ مئاص وهو ارفاسم هدلب نم جرخ دقو ناضمر ف شطعلا

 ىلع د از ناف . هحور هب ىحح ام ردقب برشف هسمن ىلع فاخ ىنعم ه انعف

 . (يراوحلا يبأ لوق نم) هموص نم ىضم ام لدب هيلع ناك كلذ

 هل زوجي الف ةديدش ىمح وأ اعجو هنيع دادزت نأ فاخ نمو : ةلأسم

 دمعت مث ررضلا قاحلاو ةلعلا ةدايز نم افوخ ناضمر يف لكأ نمو 0 راطفالا

 . ةرافكلاو هموص نم ىضم ام هيلعف ث مويلا كلذ يف ةيناث لكالل

 هسفن ىلع فاخو ةلعلا هب تدتشاف ناضمر يف ضرم نمو : ةلأسم

 اذا اماو © ليللا نم وني مل ناف كلذ هموي يف هسفن هب ييحي ايب رطفي نا هلف

 . موصلا ىلع ىوقي ىتح راطفالا ىلع وهو لكأي نا هلف ليللا نم ىون

 مويلا ماصو ناضمر رهش يف فخلا دجو اذا ضيرملاو : ةلأسم

 رطفأ امو هل مات وهف هماص ايف نيمويلاو مويلا رطفأف فعض مث نيمويلاو
 . هلدب هيلعف

 ىتح ناضمر رهش موصي نا ردقي ملف نابعش يف ضرم نمو : ةلأسم
 ءاضق الو هم ايصب يصوي نأ همزلي الف تام مث صيرم وهو هلك رهشل ا ىضم

 . هيلع

 / مقرم ريغ ص هقف ب ٨٠١ صاخ . ٨٠ ماع مقر ةثلاثلا ةخسنلا . لصالا ف اذكه )١(

 . شطعلا هسفن ىلع فاخي مئاصلا يف باب
 تاطوطخملا ةرئاد ٩٢/ ص /ب ٥٨٠ صاخ 3 ٤١٠ ماعلا مقرلا ةيناثلا ةخسنلا كلذك

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ى قئاثولاو

 ۔ _ ١٠٧



 موصلا قطي مل اذا ضيرملا يف دلاخ نب دمحم نع تظفح : ةلأسم

 نكي مل فاعي مل ناو لدبا يفوع ناف ، نيكاسملا ماعطا هيلع سيلو { رطفيلف

 امايأ ماص مث امايا رطفا مث & نهماصف امايأ موصي نأ ردق ناف ماعطا هيلع

 . كلذريغ هيلع سيلو رطفأ ام لدبيو ماص ام بسحي هنا

 ردقب عبشي ىتح ةتيملا نم رطضملا لكأيف : هل تلق : ةلأسم

 ءادأ ىلع ىوقيو ةكلهلا نم هييحي ام ردقب لكأي هنا يعم : لاق ؟ هييحي ام
 . هتقو يف ضئارفلا

 لكأي نا هل لهف ؛ مايصلا همزلي ثيح ناضمر يف ناك ناف : ليق
 ىلع ةليللا كلت يف ردقي ال هنا هعم ناك اذا اهلوح ىلا هتليل نم هتيقي ام ردقب

 همزلي عضوم يف ناك اذا يعم اذكه : لاق ؟ ايئاص حبصيو لالحلا نم ءيش

 . هلوق ىنعم ىلع مايصلا

 عوجلا نم موصلا يف توملا هسفن ىلع فاخي يذلا كلذكو : تلق
 . ضرفلا ءادأ ىلع ىوقي ام ردقب برشيو لكأي نأ هل شطعلاو

 . هسفن هب ىيحي ام ردقب لكأي هنا ىعم : لاق

 ؟ همزلي ام ؛ هييحي ام قوف داز ناف : تلق

 ذا هعسي كلذ نا ليوأتب هعسي ام قوف ىدعت اذا هنا يعم : لاق

 . ليق ام ىلع هموص نم ىضمام ل لب يدنع همزل رطف أ دق

 . لصألا يف اذكه )١(

 ۔ - ١٠٨



 هنم فاخو هانع رمأل رطفأ يذلاو & نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 كلذ ٢ راطفالا ىلع ذمعتف عجر مث هايحأ ام ردقب برش وأ لكأف هسفن ىلع

 . هيف ةرافكلا ف فلتخح رمأ اذهو كلذب رذعي ل هنم فاخ رمأ ريغ نم مويلا

 هل ةراد بلط ف جرخف ائاص ناك نمو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 ي ءام نم احدق برش توملا فاخ الف شطعلا هدهجأف ةعيض لمع ىف وأ

 مويلا كلذ متأ ناف هموص نم ىضم ام لدب هيلعف يور ىتح دحاو مسن

 . ةرافكلا هيلعف زئاج هنا نظف اراطفا

 زوجحم الف ةديدش ىمح وأ اعجو هنيع دادزت نأ فاخ نمو : ةلأسم

 . راطفالا هل

 اهدهجأف ةلي يبنلا دهع ىلع تماص ةأرما نا : ليقو : ةلأسم

 . اهسفن تلتق اهغا : لاقو

 ي أ نع تظفح ۔ هللا همحر - نسحلا يب ال باتك نمو : ةلأسم .

 هدلب نم جرخ دقو ناضمر يف شطعلا هينعي يذلا يف هللا همحر _ يراوحلا
 برشف هنم هسفن ىلع فاخ ىنعم هانعف هدلب يف ناك نا مئاص وهو ارفاسم
 هموص نم ىضم ام لدب هيلع ناك كلذ ىلع داز ناف هحور هب يحي ام ردقب

 . ( يراوحلا ي أ لوق )

۔ - ١٠٩





 رشع ثلاثلا بابلا

 بنجأ اذإ مئاصلا يف

 ىنعمل وأ ءوضولا ىنعم ريغل ملكت مث راهنلا يف ةبانج هتباصا لجر نعو
 . هيلع لدب الف ملكت امناو ناوتي مل اذاف ؟ همزلي ام ءوضولا

 ملو مونلا هب بهذف ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصا نمعو : ةلأسم
 لسغلا كرتل كلذ يف دصقي ل وهو هيلع ىرت ام حبص أ ىتح فرع الو هبتني

 . هيلع سأب الو لستغيلف ناوتي ملو

 مانف ارتاس ليللا ىأرف ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصا نمعو : ةلأسم

 لستغي موقي نأ ىون اذاف ؛ همايص يف همزلي ام حبص أ ىتح مونل ا هب بهذف

 اذا هموي ناكم اموي لدبيو ) إستغيلف ه : حبصا ىتح مونلا هب بهذف ليللا ف

 . ناضمر يف رطفأ

 لبق نم ملكتف راهنلا يف ناضمر يف ةبانجلا هتباصا نمعو : ةلأسم

 . هموص مالكلا هيلع دسفي الف ناوتي مل اذاف ؟ هموص دسفي له لستغي نا

 ناضمر رهش ف راهنلا ف ةرانحلا هتباصا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ هموي لدب هيلع له ناوتي ملو لسغ مث

۔ -_ ١١١



 مانف ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصا نم رثؤملا وبا لاق : ةلأسم

 ىضم ام ديعي نا هيلع ناك لسغ مث حبضأ ىتح لسغلا كرت ىلع ادمعتم

 ىتح مونلا هب بهذف ليللا يف لستغي نأ لمأي وهو مان وه ناو { هموص نم
 . هموي ناكم اموي لدبيلو لستغيلف لستغي نا لبق حبصلا هكردأ اذا

 لبق حبصلا هكردأو ناوتي ملو ظقيتساف ةبانجلا هتباصا نمو : ةلأسم

 . هيلع ءيش الف لستغي نأ

 لستغي موقي نأ لمأي وهو مان مث ليللا يف ةبانجلا هتباصا ناف : تلق
 مث هسأر لسغو نيجرفلاو ةساجنلا عضوم لسغف حبصلا لبق ماقف ليللا يف

 . ال : لاق ؟ هموي لدب هيلع له حبصلا هكردأ

 انيل باصأف ليللا ف ماق لجر نعو ةرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم

 انيب هشارف يف ةبانجلا رثأ ىأر مث 3 رجفلا ىلصف ءام هنا نظف هشارف ي
 كلذ لدبا سانلا رطفا اذاف رهشلا ةيقب موصي : لاقف ؟ هناكم لستغأو

 . كلذ لبق ماص ناك امو مويلا

 . كلذ هموي لدب الا هيلع سيل ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع وبأ لاق

 نم ىضمو بنج هنا هل نيبت نا دعب نم ناوتي مل اذا : ديعس وبأ لاق

 نكي ملو ىناوت ناو كلذ ينبجعيو مات هموص : ليق دق هنا يعمف 3 هبنج

 كلذ لهجف هندب يف كلذ تامالع نم ىأر ام الا ةبانجلا نم نيقي ىلع

 عامجلا ىأر هنا نيقي ىلع وه نكي مل اذا هيلع لدب ال هنا : ليق دق هنا يعمف

 ناو © طايتحالا يف لسغلا بحا يناف كلذ لئالد نم ىأر ام الا بنجأو

 . ىناوت وأ هل لاستغالا لهجف بنج هنا ملع

۔ _ ١١٢١



 ناضمر رهش ف هلهأ ملك لجر نعو { ءايضلا نمو { باتكلا نمو

 اماو مويلا كلذ لدبي هنا عيبرلا نع : ليحرلا نب بوبحم لاق ئ ىنمأف اراهن

 . هيلع لدب ال : لاقف . بويأ نب لئاو

 : ليق دقف ةوهشلا هتبلغف ٍهشت ريغل هلهأ ملك اذا : ديعس وبأ لاق

 . هموي لدب هيلع

 ةوهشلا روثأم هنم نوكي ءيش ريغي رمالا ءاج اذا هيلع ءيش ال : ليقو

 . ذحخ هبو

 ملف ناضمر رهش يف ةبانج هتباصا لجر نع هتلأسو {، باتكلا نمو
 : لاق ؟ لدب هيلع له هشارف يف رثألا ىأر مث راهنلا عفترا ىتح اهب ملعي

 . لإ بحأ مويلا كلذ لدبي

 يضمي نا لبق ملع اذا لدب هيلع سيل : ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 . بنج وهو هلك مويلا كلذ

 . بنج وهو كلذ هموي رثكأ يضمي ىتح لوقي اضعب ن ا يعمو

 هب ملع نكي ملو هلك هموي ىضم ولو لوقي اضعب نا يعمو

 هيلعف ملعي ملوأ ملع ابنج حبصأ اذا : لاق اضعب نا يعمو
 . هموي لدب

 امات هموص نوكي نا بنج وهو هلك هموي ضمي ل ام هنا ينبجعيو

 . هموي لدب ينبجعي بنج وهو هموي ىضم ناو

۔ - ١١٣



 حبصلا هكردأف هتأرما ء ىطو لجر ف : يلع وبا لاق رخا باتك نمو

 . هموي ل لب هبلع نا وجر أ : ل اق ؛ لستغي لو

 نا نظف ليل هيلعو هتأرما عماج لجر نعو ، يلع نب ىسوم نع

 . هموي لدب هيلعف لستغي ملو هكرد أف هكردي ال حبصلا

 . ملعأ هللاو {أآ ىضم ام لدب : هيف ليقو

 لستغي ملو حبصلا هكردأف هتأرما عىطو لجر يف يلع وبأ لاق : ةلأسم

 .. هموي لدب هيلع نا وجرأ : لاق

 فاخ هموصب رطاخم وهو ء ىطو اذا ليق دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 نم ىضم ام لدب هيلعف لستغي نا لبق حبصلا هكردأف . حبصلا هكردي نا

 هنأ اجرو هموصب رطاخم ريغ ناك ناو {© ءطولا دعب نم ناوتي مل ولو هموص

 . هموي لدب هيلعف هكردأف ءطولا دعب َناوتي ملو لستغي

 عماجي مث لفن وأ ضورف مايص ايئاص نوكي لجر نع لئسو : ةلأسم
 عماجف مزاللا نم ءيش يف مئاصلا امأ : لاقو ؟ حبصلا ىتح مانيف ليللا يف

 . حبصي ىتح ماني مث ليللا يئ

 لبق لسغلاو حبصلا لبق مايقلا ةين ىلع مان ناك نا : ليق هنا يعمف

 لدب ال : ليق دقف هموصب رطاخي الو كلذ كردي ءام ةحسف يف ناكو حبصلا

 . ىضم اميف هيلع

 . ليق اميف لوقلا رثكأ هلعلو هموي لدب هيلع : ليقو

۔ -_ ١١٤



 . همون يف هموصب ارطاحم وأ () هموي يف ةينلل المهم ناك ناو

 . هموي ل دب هيلع : ليق هنا 0 ىعمف

 . هموص نم ىضم ام لدب : ليقو

 (٢) ليق ام رثكأ هنا يعمو

 ناك املف غلاب ريغ وهو ناضمر رهش ماص يبص نع لئسو : ةلأسم

 ىتح هبنتي مز غلبو ةرانحل ١ هتباص ا ن اضمر نم اموي نيرشعو ةتس ةليل

 رمأ نم ءيشب ملكت اذا هنا يعم : لاق ى مالكلا نم ءيشب ملكت مث حبصأ

 هيلع نكي ل كلذ ريغ ف مالكل ١ نم ع يشب ملكتي لو ن اوتي لو هلسغو هتالص

 . هموص يف سأب يدنع

 يف ماقف ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصا لجر نع لئسو : ةلأسم

 ةفاخم ءىربتسي نا لبق لسغلا ىلا بهذي نأ هنكمي ملو لوبلا قارأف راهنلا

 اذا هنا يعم : لاق ؟ هموص متي له هلسغ ىلا رمو ًاربتساف هبايث دسفي نأ

 ببس هريغب الغاشتم يدنع هكرت ناك هموص هب يزجي ىذلا لسغلا هنكمأ

 بابسأ ريغ ف لسغلا ىلع ردقي وهو هلسغ ف رصق اذا : ليق دقو

 دمعت ولو مويلا كلذ هيلع دسفي اينا ليق هنا كدنع لهف : هل تلق

 . كلذ ملعأ الف انباحصا لوق يف اينا : لاق ؟ كلذل

 )١( ةخسن \{٠ هموص ف همون ف المهم ناك اذإ .

 )٢( لصالا يف اذكه .

 ۔ -_ ١١٥





 ناضمر رهش يف موصلا راهش يف ادماع عماج نم ركذ

 ( فارشألا باتك نم

 يف موصلا راهن يف عماج نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 . ناضمر رهش

 ريبج نب ديعس نع لوقل ااذه انيور . ءاضقلا هيلع : ةفئاط تلاقف

 ءاضقلا عم هيلع ةفئاط تبجوأو ةداتقو يعخنلا ميهارباو يبعشلا رماعو

 نب دمحأو يعفاشلاو سنا نب كلامو حابر يأ نب ءاطع لاق كلذك ةرافكلا

 . هابحاصو نامعنلاو هيوهار نب قاحساو لبنح

 وبأ هابحاصو . ةفينح وبا انه اه نامعنلا نا بسحاو : فنصملا لاق

 . نسحلا نب دمحمو فسوي

 ناضمر رهش ف هلهأ باصأ يذلا رقك نا وهو : ثلاث لوق هيفو

 رك ناو { اهب رقك يذلا رهشلا مايص يف هموي مايص لخد نيرهش مايصب
 . ( يعازوألا لوق اذه ( موي مايص ماعطا وأ ةبقر قتعب

 . لوقن ءاطع لوقبو : ركب وبآ لاق

۔ _ ١١٧



 . موصلا راهن ين عماج نم ىلع بجت يتلا ةرافكلا يف اوفلتخاو

 ل ناف نيعباتتم نيرهش ماص دجي مل ناف ةبقر قتعي : ةفئاط تلاقف

 . هيبحاصو نامعنلاو روث يبأو لبنح نب دمحأو

 ف ةقدصلا وأ نيرهش موص وأ ةبقر قتع نيب ربح وه : ةفئاط تلاقو

 . سنأ نب كلام لوق اذكه . رطفأ موي لك

 . مايصلاو قتعلا نم لا بحأ ماعطالا : لاق هنا هنع يكحو

 ماعطا وأ ةندب يده وأ ةبقر قتع هيلع : يرصبلا نسحلا لاقو
 . انيكسم نيعبرال ًاغاص نيرشع

 لاق كلذكو . ادم نيكسم لك معطي معطا اذا : كلام لاقو

 . يعفاشلا

 . لا بحأ عاص فصنو دم يزجي ن أ وجرا : روث وبأ لاقو

 صعب هلاق لوق اذه نيدم نيكسم لك معطي نا وهو ناث لوق هيفو

 . ملعلا لهأ

 . ادم نيكسم لك معطي نا يزجي : ركب وبأ لاق

 توبث قافتالا ىنعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم نم جرخي : ديعس وبا لاق

 نم ادمعتم عماج وأ برش وأ ناضمر رهش يف لكأ نم ىلع ةرافكلا ىنعم
 ةرافكلا ىنعم توبثب ةلم يبنلا نع ءاج دق كلذ هبشي ام لعلو رذع ريغ

 . كلذ ىف

۔- ١١٨ ۔



 رثكأ هيلع ام هبشاو 0 ةرافكلا ىنعم ىف مهلوق فلتخي هنا يدنعو

 ماعطا وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتع كلذ يف ةرافكلا نا مهلوق
 . اريقف وأ ناك اينغ رفكملا كلذ يف اريخ انيكسم نيتس

 هموي نمو هموص نم ىضم ام لدبو ةرافكلا هذه هيلع نا : مهلوق ضعب ينو
 . همايأ ددع نم ىضم امل هيف رطفأ يذلا كلذ

 يتلا ةرافكلا نم كلذ همويل ارهش هيلع نا مهلوق ضعب يفو

 . اهب رفكي

 ىنعم جرحي هموص نم ىضم امل لدبلا ىلا بهذي يذلا نا ، يعمو

 هيلع دسفي امناف © اهلاح ىلع ةضيرف ناضمر رهش نم موي لك نا هلوق
 كلذب دسفي رهشلا مايص هيلع نا لوقي يذلاو { يقب ام هل متيو ىضم ام

 يف جرخي اذهو ةدحاو ةضيرف ، دحاو مويك هنال كلذ يف هرهشل هلك همايص
 . ادحاو اموي كلذ ىتأ نميف مهلوق يناعم

 ، رهش موص ةرافكلا نم هيزججي هنا : مهلوق ضعب يف جرخي دقو

 : لاقف ، ناضمر رهش نم موي رخآ يف ناك ولو ناك موي يأ يف رظني الو

 مايص وه اناو ، قتع الو ماعطالا هنع هيزبحي الو كلذ همويل رهش موص هيزبجي
 نوكي نا نكمي دق هنال لدبلا وحنك ةرافكلا نوكت نأ هبشأ اذه تبث اذاو

 ةرافكلل لدبلا ىنعم هيلع لعج هنأكو ناضمر رهش نم موي رخا يف مويلا اذه

 هدنع جرخي هنال موصلا الا لدبلا يف زجي مل ايك ، موصلا الا هدنع هزبجي مل مث
 . كلذ نم رثكأ ولو ماعطالاو قتعلا نم كلذ ريغ هيزججي ال هنا

۔ _ ١١٩



 عم لدبلا لعافلا ىلع نا يكح ام وحن مهلوق ضعب يف يتأي دقو

 هنا لوقلا اذه بحاص عم جرخ لدبلا لعلف ةرافكلا توبث ىلع مهقافتا

 دق هنا الا لمعلا ىنعم يف لوقلا نم هب احرصم اذه ملعأ الو هيلع ةرافك

 يذلا رهشلا بحاص لوق نم هانعم تبث اذاف هب لومعم وه اميف كلذ جرخي

 مايأ نم موي رخآ مويلا كلذ ناك ول نا كلذ ريغ همزلي ملو الدبو ةرافك هلعج

 ةرافك هدحو لدبلا توبث دعتي مل هب لومعملا ىنعمب اذه تبث اذاف ، رهشلا

 . رهشلا نم ىضم ام لدب وهو { لعفلل

 . ناضمر رهش يف اهجوز اهأطي ةأرملا ىلع بجي اميف اوفلتخاو 53 هنمو

 روث يبأو كلام لوق اذكه لجرلا ىلع ام لثم ةفئاط تلاقف

 . يأرلا باحصأو

 . ايهنع لجرلا رفك ىتلا ةرافكلا يزجي : يعفاشلا لاقو

 . حيحص كلام لوق : ركب وبا لاق

 لثم ةأرملا ىلع نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق
 كلذ يف ملعأ الو اهنيب قرف الو كلذ ىلع هتعواط اذا لجرلا ىلع ام

 . افالتخا

 لاح ىلع تناكف كلذ ىلا اهرطضاو كلذ ىلع هدعاست مل اذا اماو
 ف ةدعاسملا ىنعم ىلا عجرت ملو اهعماج ىتح هنع بارطضالاو عانتمالا

 . اهيلع ءيش ال هنا : مهلوق ضعب يفف ، عايجلا متأ ىتح اهلاوحأ نم لاح

۔ ١٢١٠ ۔-



 ةرافكلا اهيلع ملعا الو اهموي لدب اهيلع نا : مهلوق ضعب يفو

 وه امناف مزلي ءيش لك نال ةرافك الا نوكي الف لدبلا اهيلع تبث اذا هنا الا

 هريغ الو لدبب اهيلع ةرافك ال اهانعم هبشيو لعف امل ةرافك ىنعم

 . ةبولغم اهنال

 جرفلا نود عماج وأ رشاب وأ لبق نم ىلع بجي اييف اوفلتخاو © هنمو
 . عقاوملا ىلع ام هيلع : لوقي يرصبلا نسحلا ناكو ، ىنماو

 سنأ نب كلام لاق هبو { ةرافكلا هيلعف ىنمأف بعال اذا اطع لاقو

 . هيوهار نب قاحساو روث وباو كرابملا نب هللا دبعو

 يروثلا نايفسو ةداتق لاق اذكه ءاضقلا هيلع : نورخا لاقو

 . يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 ةداتق لاق كلذكو © ءاضقلا هيلعف رشاب وأ لبق اذا : يرهزلا لاقو

 . يأرلا باحصأو يعفاشلاو يرهزلاو

 . ةجح هيلع بجوأ نم عم سيلو لوقا اذكه : ركب وبأ لاق

 ىنعم هبشي امب انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 ةوهشلا ءاضقو ةفطنلا لازنا كلذب ديزتسي وأ لبق وأ رشاب اذا هنا قافتالا

 ةلزنمب ةرافكلا ىنعم لاح يف هنا هنع عزن مث لزنا ىتح كلذ ىلع ناكف

 سيلو ، عماجملا ىلع ام هيلع ناك روجحملا رمالا ىلا غلب دق هنال عماجملا

 ءاضق ىلا غولبلا ةرجح ىنعم امناو ؛ نيناتخلا ءاقتلا ةرجح امنا انه اه عاجلا

 ىنعم يف هب عايجلا ىنعمل اهبشم ناك كلذ ىلا لصو ءيش يأبو ةوهشلا
 لاق & كلذ ىلا ءيش هنم ناك ناو هلثم وهف ءيشلا هبشا ام هنال . رجحلا

۔ -_ ١٢١



 ؛ ةفطنلا لازناو ةوهشلا ءاضق ىنعمب ديري كلذ نم دارأ هلعل : فنصملا

 اهرعشتسا يتلا ةوهشلا ىنعم هيلع ديازتف هتين نع عجرو كلذ نم عزن مث
 لدب هيلع نا مهلوق يناعم يف جرخيف قفادلا ءاملا لزنأ نأ ىلا هسفن ىلع

 © رجحلاو ةرافكلا توبث ىنعمب لوألا لثم هلثم سيلو هموص نم ىضم ام

 اهنم كلذ يف هل تضرع ةوهشل وأ اهل ةبحمل هتجوزل هضرعت ناك نا كلذكو

 نا ىلا كلذ ىلع ناكو كلذب ةوهشلا ءاضق الو ةفطنلا لازنا ديري ال هنا الا

 . هموص نم ىضم ام لدب اذه يف مهلوق يف هيلع ناك لزنا

 ىتح ةوهشلا هيلع تدازف ةينلا كلت نع عجرو كلذ عزن ناو

 لاحب راص ىتح هيف ناك ام كرت اذا هموي لدب ليق دق هنا ىعمف 3 لزنأ

 امنا كلت هتعجر نال يدنع رذع كلذ ىن هل سيل ءاملا كاسما هنكمي ال
 يف اعيمج نيهجولا يف كلذ ىعمو . هتدارا ىنعم هل لصح ام دعب تناك

 يذلاو ةرافكلا توبثو عامجلا ىنعم لوصحب ةفطنلا لازنا ديري ناك يذلا
 هتعجر يدنع هعفنت الو ىضم امل لدبلا توبث كلذب هيلعف ةوهشلا ىنعمل ناك
 ىتح ةأرملا ىلا رظنلا ددر نم ركذ هذه

 رظنلا ددرف ةأرملا ىلا رظانلا ي خا ركب وبا لاق & باتكلا نم

 روث وباو يعفاشلاو يروثلا نايفسو ديز نب رباج ناكف ينمي ىتح اهيلا

 . ةرافك الو هيلع ءاضق ال نولوقي يأرلا باحصاو

 : لاق هنا يرصبلا نسحلا نجع انيور ، ءاضقلا هيلع : ءاطع لاقو

 عبار لوق هيفو & كلام لاق كلذكو ناضمر رهش يف يشغ يذلا ةلزنمب وه

 نا كلام لاقو & حلاص نب نسحلا لوق اذه ض راهظلا ةرافك هيلع نا وهو

 هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلعف رظنلا يف عباتي مل

 . انسح ناك اموي ماص طاتحا ولو { هيلع ءيش ال : ركب وبأ لاق

۔ ١٢٢ ۔-



 هنا رظنلا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 لزي ملف ةفطنلا لازناو ةوهشلا ءاضق ىنعمل اهيلا هرظن ناك ناف سملا ةلزنمي

 هيلع روجحم عضوم اذهو عماجملا ىلع ام هيلع ناك ىنمأ نا ىلا كلذ ىلع

 هنا الا ةوهشلاو ةبحملا ىنعمل رظنلا ناك نا كلذكو {، ءطولا ىنعمب

 ىضم اميف كلذ وحنب ساملا ىلع ام هيلعف ىنمأ نا ىلا ةفطنلا لازنا ديري ال

 هترضحف حابملا رظنلا نم ةوهش ىنعم ريغب كلذ ريغل ناك ناو & لوقلا نم

 يناعم يف جرخي هنا يعمف ىنمأ نأ ىلا حابملا رظنلا كلذل هديزت يف ةوهشلا

 . هيلع ء يش ال هنا مهلوق

 نم هءاج هنال ز ( هلدب ) هلعل هموي لدب هيلع نا مهلوق ضعب يو

 ةوهشلا هتبلغف هنم ناك ببس ىلع ابولغم ناك :ناو هسفن ىلع دلو ام ببس

 جورخ لوصحب هموي لدب هيلع نا مهلوق ضعب يف هنا يعمف ؛ لزنا ىتح
 . لقعلا بولغم الو مئان ريغ دبعتلا لاح يف وهو هنم ينملا

 هنم نكي مل اذا اذه ينبجعيو هيلع ءيش ال هنا : لوقلا ضعب يفو

 . هنم كلذ هيلع دلوتي بابسألا نم ببس

 . يذميف سمتلي مئاصلا ركذ هنمو

 . يذميف سملي مئاصلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 لوقل ا اذه يورو . هربغ الو ءاضق نم هيلع ءىش ال ةفئاط تلاقف

 روث وبأو يعازوالاو يعفاشلا لاق هبو يبعشلاو يرصبلا نسحلا نع
 . يأرلا باحصأو

 . موي ءاضق هيلع : لبنح نب دمحأو سننأ نب كلام لاقو

۔ ١٢٣ ۔



 . هيلع ء يش ال : ركب وب أ ل ق

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 . هموص حص دقو هيلع ءيش ال : لاق اضعب نا يذملا يف فالتخالا نم

 ال هنا يدنع جرخي اميف لوقلا رثكا يف لعلو هموي لدب هيلع : لاق اضعبو
 . يذملا ىنعمب هيلع ء يش

 هتباصأ نميف ميهاربا يبأ خيشلا نع ، باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 هكردأف رجفلا عولط لبق لستغي موقي نا ىلع مان مث ناضمر رهش يف ةبانجلا
 هكردأو ةين الب مان ناف { هموي لدب هيلع : لاق لستغي نأ لبق حبصلا

 . رهشلا نم ىضم ام لدب هيلع : لاق لستغي نأ لبق حبصلا

 ليللا ف ناضمر رهش ف ةبانجلا هتباصا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 حبصلا لبق لسغلا يف هتين لماو مان مث كلذب ملعو مالتحا وأ ةعماجم نم

 ىضم ام لدب همزلي : ليق هنا يعم : لاق ؟ همزلي ام حبصلا هكردأف

 . هموص نم

 لسفغلا كرتل دمعتي مل ام هموي لدب هيلع نا دجوي هلعلو : لاق

 وه لامالا نا يعم : لاق ؟ اذه يف ةينلل لامالا فيكف : هل تلق
 وه اذهف لستغي هنا يوني الو لسغلا كرتي هنا يوني الف ةينلا لمهي نا

 . يدنع لامهالا

 نوكي ام حبصأ ىتح مانو ائيش وني ملف ةينلا ركذ ناف : هل تلق

 ملعي ال وأ هموصل اركاذ ناكو ةبانجلاب ملع اذا يدنع لمهم وه لاق ؟ اذه

۔ ١٢٤ ۔



 همزلي ام رثكأف لستغي ملو حبصا ىتح هموصل ايسان ناك اذا اماو 5 هتبانجب

 نوهأ ملع ان لسغ مث حبصأ ىتح هتبانجي ملعي مل يذلاو لاق

 . ائيش همزلي مل اضعب نال اضيأ يدنع

 . اذه يف ةرافك هومزلا مهنا ملعأ ال : لاق ؟ ةرافك همزليف : هل تلق

 لستغي مث حبصي هناو ليللا يف موقي ال هنا ىون ناف : هل تلق

 ؟ كل تفصو امك هتين تناكو لستغي نا لبق حبصلا هكردأ اذا همزلي ام

 ىسعف ةرافكلا اماو هموص نم ىضم ام لدب همزلي ليق هنا يعم : لاق

 . هلوق ىنعم ىلع { هل اهموزل يف فالتخالا يناعم هقحلت

 ىلا ىضمف لسغلا ديري ماقو ليللا يف ةبانجلا هتباصا ناف : هل تلق

 الف حبصلا لبق هلسغ نم غرفال اهيلع لسغ ول رئب هلزنم يف هدنعو جلف
 هقحليو ايناوتم اذه نوكي له لسغي نا لبق حبصلا هكردأ جلفلا ىلا ىضم
 ملو هيلا ضام وهو لسغلا ديري ناك اذا هنا يعم : لاق ؟ يناوتملا قحلي ام

 ىلا ضام هنال ناوتم ريغ يعم وهف جلفلا ىلا ىضمو رئبلا كرت هنا الا ناوتي

 هيلع اولعج مهنا ملعأ ال ينال يناعملا نم ىنعمل كلذ ناك اذا هديريو لسغلا
 . لسغلا يف ادح

 يف دجي وهو هريغ جلف ىلا جلف نم ىدعتي نا هل سيل : ليق دفو
 نوكي الو اذه وحن وأ هديري ىنعمل هنكلو ةرضملا فاخي الو رتسلا لوألا
 . لسغلا نع يجلتلا وأ ةلواحملا ديري نا الا اذهب ايناوتم

۔ -_ ١٢٥



 يف موقيو ناضمر رهش يف ليللا يف ةبانجلا هبيصت يذلاف : هل تلق

 . هموي لدب هيلع

 . ءيش هيلع سيل : لاق ضعبو

 ناوتي ملو ماقف ناضمر رهش يف راهنلا يف ةبانجلا هتباصا ناف : هل تلق

 ىلع ءيش همزلي اذه يف ملعأ ال : لاق ؟ ءىش همزلي له لسغلا نع

 مث لسغلا ديري ليللا يف ماقف ليللا يف ةبانجلا هتباصا ناف : هل تلق

 همزلي ام ناوتي ملو لسغ ىضم رجفلا علط املف ليللا يف لسغلا نع ىناوت
 ؟ ليللا يف وه امنا هيناوت ناك اذا

 نمأ يف كلذ هيناوت ناك ناف ليللا يف ناك ولو ناوتم هنا يعم : لاق

 : ليق هنا يعمف هكردأف حبصلا هكردي الو ليللا يف لسغي نأ اجرو هنم

 هنا يعمف حبصلا هكردأف هيناوت يف هموصب ارطاخم ناك ناو هموي لدب همزلي

 . هلوق ىنعم ىلع هموص نم ىضم ام لدب هيلع

 يف ةبانجلا هتباصأف ناضمر رهش يف ايئاص ناك لجر نعو : ةلأسم

 لبق حبصلا هكردي نأ فاخف (حسفنم هنع) ءاملاو لسغلا ديري ماقف ليللا

 رفسلا وأ رضحلا يف كلذ ناك هموص زارحال مميتي نأ هيلع له لستغي نأ

 لوق نم قافتالا يناعم يف كلذ هيلع نا يدنعف رفسلا يف اما : لاق

۔ -_ ١٢٦



 هنا الا هيلع ردقيو ءاملا عضوم فرعي ناك اذا رضحلا يف امأو 0 انباحصا

 ءاملا بلط يف جرخي هنا لوقي نم لوق ىنعم يف يدنع جرخيف تقولا قيضي
 اذاو جرخي موصلا زارحا يف يدنع هلثمف { ةالصلل ةراهطلل تقولا تاف ولو

 دنع هعفني ال هنال ءاملا بلط دنع اثبع مميتلاب هلاغتشا ناك كلذك ناك

 اذا هنا لوقي نم لوق ىلع امأو & يدنع هلوق ىنعم ىلع لوقلا اذه بحاص

 اذا هموص زارحا يف يدنع كلذكو توفلا فاخ اذا ىلصو مميت ءام دجي مل

 ءاملا ىلا يضمي مث يضميو هموص زرحيو مميتي نا يدنع هبشأ توفلا فاخ

 . كلذ هنكما نا ةالصلل ةراهطلل

 ءام هدنع نكي ملو حبصل ا لبق اليل 7 انحل ١ هتب اصا نمو : ةلأسم

 . موص نم ىضم ام

 لهج عسي اولاق مهنال مميتلا لهج اذا هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . مميتلا

 . مميتل ا لهج هعسي ال : لاق نم ل اقو

 هيلع ما دحاو مميتلا هيزجيأ رفسلا يف دنجلا نع لئسو : ةلأسم

 . هيف فلتخم هنا ىعم لاق . ناےميت

 ىلع اتباث كلذ نوكيأ نيمميت هيلع نا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق

 يعم . : لاق ؟ ةدحاو ةالص ف الا كلذ هيلع سيل مأ ءاملا بصي ل ام دبالا

 . لوألا مميتلل بهذ دق لوالا ماكحا نا ءاملا دبي مل ام ةدحاو ةالص نا

۔ _ ١٢٧



 ملف حبصأ مث هموص زارحال مميتف ناضمر ايئاص ناك ناف : هل تلق

 زارحال ناث مميت هيلع له دغلا نم حبصأ مث ليللا هاوآ ىتح ءام دجي
 ؟ ءاملا بصي ل ام دبالا ىلع كلذك مث هموص

 رثكا هيلع سيلو موصللو ةالصلا يف دحاو مميت ةبانج لكل : لاق
 . ءاملا دجم ل ام كلذ نم

  

_ ١٢٨ -



 رشع سماخلا بابلا

 رفاسملا مايص ف

 ؟ هتروك لخد مث ناضمر رهش مصي مل رفاسم نع ايشاه تلأسو

 . ىناثلا مويلا ف موصلا ف ذخأي نأ هل يغبنيف هتروك لا عجر اذا : لاق

 ؟ رثكأ وأ لقأ وأ رهش ىلا اهرخأ ناف : تلق

 . كلذ هل هركي : ل اق

 ىضقف لجعت ام هنا : لوقي يذلاو { ملعأ هللا : رثؤملا وبا لاق

 ناضمر رهش لوخد لبق ىضق مث رخا ناو 0 هل لضفا وهف هيلع ام

 لدب ترخا ايبر تناك نينمؤملا مأ ةشئاع نأ انغلب دقو 5 هيلع سأب الف

 در نيملسملا نم ادحا نا ملعا ملو ؛ نابعش ىلا ناضمر رهش نم اهيلع ام

 . هنع مايصلاب صويلف توملا هرضح ناف كلذ

 نعو حلاص نب كلملا دبع ىلا بوبحم نب دمحم باوج نمو : ةلأسم

 جرخ مث ناضمر رهش نم مايا ةرشع مامالا عم ماص رسلا لهأ نم لجر

 متي وهو نيموي اهب ماصو ث رسلا ىلا غلب ىتح هرفس يف ماصف ماوت ىلا
 ناك نا :لوقأف ،ماوت ىلا رفسلا نم هجورخ دعب نم رطفا مث رسلاب ةالصلا

۔ - _ ١٢٩



 ف هماص ام ل لب هيلعو . هل م ات م امالا عم همايصف م امالا عم ةالصلا متي

 6 ةالصل ا متي ثيح رفسل ١ ف م اص ام هل متيو 6 رسل ١ ل ١ لصو ىتح هرفس

 . هرهش نم يهب ام هيلعو

 . مات هرقس ف هماص امو مامالا عم همايص : رثؤملا وبأ لاق

 ي امايا ناضمر رهش نم ماص لجر نع رثؤملا ابا تلأسو : ةلأسم

 ماص مث امايا رطفأ مث { امايأ هرفس يف ماص مث 5 امايا رطفأف رفاس مث هدلب

 ؟ هرهش ةيقب

 ىتح هرقس ف ماص امو : هل مات وهف هدلب ف ماص ام : رثؤملا وبا :لاق

 . هل مات وهف راطفاب هبقعي ملو رهشلا ىضق

 يف ةبانجلا هتباصا نا هنا : مشاه نب دمحم لاق رثألا نمو : ةلأسم
 كلذ ىلع لزي ملف رئبلا نم ءاملا سمتلي جرخف ءارحصلا يف وهو ةنطابلا

 ؟ رجفلا هيلع علط ىتح

 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاقف

 . هرفس يف ىضم ام : نورخآ لاقو

 . هموي لدب هيلع : ىلع وبأ لاق

 . هيلع ءيش ال : ليق دقو هريغ لاق

۔ -_ ١٣٠



 ف |ائاص حبصأ لجر نع هتلأسو © ةرفص يأ عماج نمو : ةلأسم

 مويلا كلذ يف رطفي نأ هل سيل لاق هرفس يف هموي نم رطفأ مث ناضمر رهش

 ىضم ام لدب هيلعو . هرطفأ يذلا مويلا كللذ لدب هيلعو رذع نم الا

 . هرهش يف

 من هدلب ف حبصأ اذا : ءاهقفلا نم لاق نم لاق : يراوحلا وبأ لاق

 دقو كلذ هموي رطفا ناف كلذ هموي رطفي نا هل سيلف كلذ هموي نم رفاس

 يف رطفأ ناو ، هدلب يف هموص نم ىضم ام لدي هيلعف رفسلا دح يف راص

 متيو هرفس يف هموص نم ىضم ام لدب هيلعف هرفس يف امايا ماص دقو هرفس
 . هدلب يف هماص يذلا هموص هل

 نا نظيو ث ةلاهجلا ىلع كلذ ناك اذا ةلأسملا هذه يف ديعس وبأ لاق

 هنال ةرافكلا هيلع نا : ليق دقف دمعتلا ىلع كلذ ناك ناو هل زئاج كلذ
 . رفسلا موص ال رضحلا موص

 جرخ مث مايا ةرشع هلهأ ف ماص لجر نع هتلأسو . باتكلا نمو

 اهب لتعا ةلع نم رطفا اذا : لاقف ؟ رطفا مث . مايا ةرشع ماصف رفس يف

 . باتكلا ريغ نمو رفسلا يف رطفأ ام ماص

 امايا ماصف ناضمر رهش هكردأف رفاس نمع رثالا نمو » : ةلأسم
 ماص ام هل بسحي مأ هلك موصلا لدب هيلع ىرتا ماصف داع مث امايا رطفا مث

 متخ امو . لوألا موصلا هل متي هنا : لاق نم لاق دقف ؟ رطفأ ام لدب هيلعو

 . نيموصلا نيب رطفا ام لدب هموص هب

 )١( ) ةلأسم 0 باتكلا ريغ نمو ( ةخسن .

 ۔ -_ ١٣١



 متخ ام هل متي : ءاهقفلا ضعب لاق دق : يراوحلا وبا لاق

 . هموص هب

 هبقعا يذلا هموص نم ىضم ام لدب هيلع دارا هلعل : فيضملا لاق

 . ذخأن هبو رفسلا يف راطفالا هيلع يذلا هموص نم مايأ لدب هيلعو

 لوألا نأل هلك هموص هل متي : لوقي اضعب نا يعم : ديعس وبأ لاق

 . موصل ا نم مامتل اب لوصوم يناثلاو . رضحلا موصب لوصوم

 رفسلا يف موصلا نم لوألاو ؛ رخآلا موصلا نم متي اينا : ليقو
 لصو اناو هلدعب نم موصي لصوي لو رفسلا ف راطفالا هقشعا هنال متي ال

 . رخآلا لوقلا اذهب لوقي نم لوق ينبجعأو هلبق نم موصي

  
۔ ١٧٣٢ ۔



 رشع سداسل ١ بابل (

 هجورخ دنع هيف رطفي نأ رفاسملل تقولا ركذ

 ( فارشألا باتك نم ر

 تلاقف رفسلا ىلا جراخلا هيف يذلا تقولا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 ليبحرش نباو رمع نبا لوق اذه ارفاسم جرخ اذا هموي نم رطفي ةفئاط
 . تويبلا نع زرب اذا رطفي لبنح نب دمحأ لاقو { يبعشلا رماعو

 . لحرلا يف هلجر عضي ىتح لب ال : هيوهار نب قاحسا لاقو

 . جورخلا ديري موي هتيب نم رفاس نا رطفي : يرصبلا نسحلا لاقو

 حبصأ نمل نولوقي مهنال حيحص لبنح نب دمحأ لوق : ركب وبأ لاق

 مث رضحلا يف حبصا اذا كلذكو 53 هموي ةيقب رطفي نا هل لتعا مث احيحص

 . رطفي نا كلذك هلف رفسلا يف جرخ

 لوحكمو ىرهزلا لاق كلذك هموي رطفي ال : ةفئاط تلاقو

 روث وباو يعفاشلاو يعازوالاو سنا نب كلامو يراصنالا ديعس نب ىيحيو
 . يأرلا باحصاو

۔ ١٣٣ ۔-



 ىنعم هبشي ايب انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 اذا هيف رفاسي يذلا كلذ هموي رطفي ال هنا رخالا لوقلا اذه ىنعم قافتالا

 نا هل سيلو رجفلا عولط دعب راهن نم ةعاس ولو هنطو يف حبصأ دق ناك
 نا هل ايناو هنطو دودح نمو هنطو نم جرخي ل مادام راطفالا دقتعي الو رطفي

 حبصا اذا هنال هنطو دودح نمو هنطو نم اجراخ رفسلا دجي راص اذا رطفي
 هيلع دقعنا دق موص يف رطفي نا هل سيلو نطولا مكح همزل دقف هنطو يف

 . هنطو يف

 . رفسلا نم همودق دعب ترهط دق ىلا هتجوز رفاسملا ءطو ركذ هنمو

 نم ترهط دق هتجوز دجيف مدقي رفاسملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 نولوقي روث وباو يعفاشلاو سنا نب كلامو يراصنالا ىيحي لاقف ، ضيحلا

 ريبج نبا ةخسن يف زيزعلا دبع نب ديعسو يعازوالا لاقو & اهأطي نا هل

 . هموي ةيقب لكأي الو اهبيصي ال

 اذه ىنعم هبشي ام انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا : ديعس وبأ لاق

 ةزاجا مكحلا ىنعمب يدنع كلذ هبشأو لصفلا اذه يف فالتخالا نم

 أزجتي ال موصلا ناو هلدب اهيلع نا قافتالا نال ايهمويل امهراطفا مامتاو اهئطو

 . رفاس مث رهشلا ضعب ماص نم ركذ هنمو ، دحاولا مويلا يف

 رفاس مث ميقم وهو موصلا رهش هكردا نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 هؤانث لج هلوقب اجتحم رهشلا يقاب يضقي نأ هل سيل يناميلسلا ةديبع لاقف

 زاجم وباو ةمقلع نب كيرش لاق هبو % همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف
 اذا مصيلف ث دبال ناك ناف . دحأ نرفاسي الف ناضمر رهش رضح اذا

- ١٣٤ _-



 نسحلا لوق اذه { رطفأ ءاش ناو ماص ءاش نا ملعلا لهأ رثكا لاقو ث رفاس

 لبنح نب درح و حابر يب أ نب ع اطعو بيسمل أ نب ديعسو يرصبل ١

 . مهعبت نمو هيوهار نب قاحساو

 رطفاف ناضمر رهش يف ةلي يبنلا جرخو © لوقا هبو : ركب وبا لاق
 عضوم ديدكلاو { ديدكلاب رطفأف دارأ هلعل فنصملا لاق . ديدكلاب

 نا هلك رهشلا دهش نم رمان امناو ، نيعلا باتك يف تدجو ام ىلع زاجحلاب

 . رهشلا دهش هنا رهشلا ضعب دهش نمل لاقي الو موصي

 اذه ىنعم انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 وأ هلوا نم ناك هلك هذ هل زوجحم ام رهشلا نم ءيشلا ف هل زئاج هنا لوقلا

 كلذكو رب اج يأ باتك نمو 0 كلذ فالتخا ف ىنعم الو هطسو وأ هرخا

 ناف ؛ هدلب ىلا هموي ةيقب نم مدقت مث هرقس ف ارطفم نوكي يذلا رفاسملا

 . ةرافك هيلع نوكت ال نأ وجرأف رطفأف كلذ لهج

 نع كسمي نا هل بحتسيو كلذ هموي لدب هيلع امناو - ةخسن ۔ يفو

 ١ كلذ ف هب ذوخأملا وهو ءاهقفلا نم زاجا دقو : لاق . هريغ نمو

 همحر ۔ ديز نب رباج نع كلذ يف ىوريو ۔ هللا همحر ۔ هللا دبع يبأ لوق وهو
 . هلعف هنا

 رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف ل : لجو زع هللا لاقو ، عجر
 اذاو رفاس اذا رطفي نا اهلبق نمل ةزئاج ة هصخر هذهو :4 رخأ مايأ نم ةدعف

 نم يبنلا ماص : : ليقو . لضفا وهف ماصو موصلا ىلع ردق نمو ،“ ضرم

 . رطفاو _ ةخسن ۔ يفو رفسلا يف

۔ _ ١٣٥



 سيل : لاق نم لاقف & كلذ ف ةمالا تفلتخا دقو : لاق هريغ نمو

 به ذي هلعلو : رخأ مايأ نم ةدعف م : ل اعت هللا لاق اك موصي نا رف اسملل

+ 

 . لضفا راطفالاو هعفن ماص نا : لاق نم لاقو

 نم ةصخرلاب موصي ال نا هلو & لضفأ موصلا نا : لاق نم لاقو

 عجر اذا لدباو رطفا ءاش ناو ماص ءاش نا ريخ هنا انباحصأ لوقو هل هللا

 .هرفس نم

 ناخسرف ةيرقلا نيبو هنيبو هيف نوعرزي عرزم مهل ةيرق لهأو 3 هنمو
 زوجيأ ناضمر رهش يف نولمعي لامعلا جرخف رصقلا هيف مهمزلي عرزملا كلذو

 اولمع ناو لمعلا نم مهل دبال فاعض مهو ناضمر رهش يف اورطفي نا مهل
 . اورطفي نا مهلف موصلا مهيلع دتشا

 اييف ايهنع ءاج اميف ةيواعم وباو هللا دبع وبأ فلتخا : لاق ، هريغ نمو

 نم لقأ وهو ؛ دلبلا نارمع نم اجراخ نوكي يذلا عرزملا يف ىنعم
 دلبلا نم اوجرخي نأ لايعلا نم ةيرقلا لهأل نا :امهدحا لاقف ، نيخسرف

 ىلع اورطفي نا مهلف اولمعيف عرزملا ىلا اوعجري مث نيخسرفلا اودعي ىتح
 مل ام رفسلا مكح يف مهو نيخسيرفلا اوداع دق مهنال ، ناضمر رهش يف كلذ

 نا كلذ مهل زوجي الو ةليح هذه نا امهدحا لاقو { مهدلب ىلا اوعجري

 يف اندنع تبئا لوألاو نيخسرفلا نم اجراخ ناك اميف الا موصلا ىلع اولاتحي

 ءاج هنال هيلا بهذي بهذمو ةلع لوق لكلو هب لوقي نم لوق ىلع مكحلا

 . فالتخالا اذه يف رصبلاو ملعلا لهأ نم اهافش تظفحو رثالا

۔ - ١٣٦



 ريسي ىتح ةالصلا رصقي الو رطفي نأ رفاسملل سيل : لاق نم لاقف
 اذه ىلعف نارمعلا نم جرخ ولو نيخسرفلا ةزواجم ديري ناك ولو نيخسرف

 ةالصلا رصقي نا هلف نيخسرفلا ةزواج دارا اذا هنا : لاق نم لاقو

 نارمعلا نم جرخ اذا رطفي نا هلو هدلب نارمع نم جرخ دقو اهتقو ءاج اذا

 اذه ىلعو هجورخ يف يهتزواجم دارا اذا نيخسرفلا دعتي مل ولو رجفلا لبق
 ايب الا هنم ذخؤي الو هجولا اذه يف رظنيو لوألا لوقلا ىنعم جرخي ىنعملا

 . هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاو

 وهف نيخسرفلا ىدعتي ىتح هدلب نم جرخي يذلا رفاسملاو ۔ عجر

 . هيف راص اذا رفسلا يف رطفيو هل تضرع ةجاح يأ يف رفسي نا هلو رفاسم

 يف راص اذا ليللا يف دقتعا راطفالا دارا اذا ليق دقو : لاق © هريغ نمو

 . ارفاسم هيف نوكي يذلا دحلا

 ناضمر رهش يف رفسي ال هنا ديدشت كلذ يف انغلب ناك دقو ، عجر

 ةعارزل وأ ءاركل رفاسي نا ىلا جاتحي ريقف وأ هنم هل دبال رما يف الا رطفيو

 . رطفيو
 مث ةرافكلا هيلعف رطفا ناف كلذ يف جرخ نا رطفي الف ينغتسملا امأو

 اريقف وأ ناك اينغ رطفي نا هل نا رفاس اذا رفاسملا نا انئاهقف يأر نم ناك

 . ذخان هبو انيلا بحأ يأرلا اذه ناكو

 ةيصعم ف رفاس اذا اماو ةيصعم ريغ يف هرفس ناك اذا : هريغ لاق

 هيلع ناك رطفا ناف رطفي نا هل سيل : لاق نم لاق دقف ضرألا يف ىغبو

 . ةرافكلا

۔ ١٣٧ _۔



 . رفسلا يف كلذ لبق ام لدب هيلع : لاق نم لاقو

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 . ىضم ول ماص ام هيلع دسفي ليق دقو : لاق 3 هريغ نمو

 . هريغل ام هلو ةيصعملا نم ةبوتلا هيلعو هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 ليللا نم راطفالا ايوان ارطفي نا ضيرملاو رفاسملا دارأ اذاو .ى عجر

 نم هسفن ىلع هنم فاخي رمأ مئاصلا ينعي نا الا ارطفم حبصاو لبق نم وأ

 . هريغ وأ شطع

 مث هسفن هب ييحي ام ردقب برشي نا هل ناف ىرخا ةخسن يف دجويو

 . هدحو مويلا كلذ لدب هيلعو هموص تبثو كلذ نع كسمي

 . اضيأ حيحصلاو ميقملاو ضيرملاو رفاسملا كلذكو

 حبصلا هكردأ يذلا مويلا ين رطفي نا هل سيلف رفاسملا امأو : ةلأسم

 مويلا كلذ مايص متي نا هيلعو وني مل وأ ليللا يف راطفالا ىون هدلب يف وهو

 . هريغ يفو رفسلا يف

 كلذ ىلع حبص او ارطفم حبصي ن ا ليللا يف ىون رفاسمو : ةلأسم

 هيلع ضقتني الو هموي لدب هيلعف هدلب لخدو ائاص اهاضما مث رهظا ىتح

 . رفسلا يف كلذ لبق ماص ام

 . ا ذه ريغ : ل اق نم ل اقو

 . رقسل ١ ف م اص ام هيلع دسمفي ليق دقو : لاق . هريغ نمو

۔ -_ ١٣٨



 ىلع حبصاو رفسلا ف وهو ارطفم حبصي نأ ىون ناف تلق : ةلأسم

 مويلا كلذ لدب هيلعف ؛ كلذ هموي متي ىتح رطفي ملف رفسلا ف وهو كلذ

 . ىلوألا لثم هذهو هرفس يف ماص ام لدب هيلع سيلو اضياو

 ليللا يف ىونو ليللا يف هدلب نم رفاسملا جرخ اذا كلذكو : ةلأسم

 ناكو هدلب نارمع نم جرخ اذا هناف رفسلا ف ارطفم حبصي هنا هدلب ف وهو

 . ارطفم حبصي هنا ليللا ف ةينلا كلت مدق دق

 يوني نا رفاسملل يغبني اذه ىلعو ارطفم حبصا ۔ ةخسن ۔ يفو

 ىجي ام ردقب برشي نا هل ناف شطعلا فاخ اذا اذه ناف ليللا نم راطفالا

 كل ذو هدحو مويل ا كلذ ل لب هيلعو هموص متيو كلذ نع كسمي مث هسفن هر

 . حيحصلاو ضيرملاو ميقملاو رفاسملل

 نا ريغ نم نايئاص امهو راهنلا يف رفاسملاو ضيرملا رطفا ناف : ةلأسم

 . ايل زئاج كلذف اهسفنا ىلع هنم افاخي

 . امهيف رظني نا ينبجعي : فنصملا لاق

 . ايهموص نم ىضم ام لدب امهيلعو 0 عجر

 ماص ام-لدب رفاسملا ىلع : لاق نم لاقو ئ اذه ريغ : لاق نم لاقو

 . هنم فاخ رما الب رطفا اذا هرفس ف

 نم ىضم اميف هيلع لدب ال رفاسملا نا : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقو

 ناك اذا هل كلذ نال هيف مئاص وه يذلا مويلا نم تقو يف رطفا ولو هموص

 نوكي نا بحاو هل زئاجف كلذب ذخا نمو هموي لدب هيلع امناو رفسلا يف
 . اضيا ضيرملل كلذ

۔ _ ١٣٩



 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 ليللا يف ىونو رفسي نأ ليللا يف ىون نم : رذنملا وبأ لاق : ةلأسم
 ارفاسم جرخ مث هدلب ف حبصا ىتح هدلب نم جرحي ملف ارطفم حبصي نا

 . همايص نم ىضم ام لدب هيلعف & كلذ هموي يف رطفاو

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 راس هنا نظن ام ىلع رطفا اذا كلذكو اذه ليق دق : لاق ، هربغ نمو

 وهو مويلا كلذ رطفا اذا اماو ارفاسم راص اذا راطفالا هل زاج رفسلا دح ف

 وهو رضحلا يف ينب موص كلذ نال ةرافكلا هيلعف هل زوجي ال كلذ نا ملعي

 . رضحلا موص

 هيلع ضقتنا رفسلا يف رطفاو عجر مث رفسلا يف ماص نمو © عجر
 نا الا ضقتنا هيف راطفا هبقعا رفسلا يف موص لك كلذكو رفسلا يف ماص ام

 ضقن ال هناف رطفأو رفس عجر مث همامت عضوم ىلا عجر رفاسملا اذه نوكي

 . يناثلا رفسلا يف راطفالاب لوآلا رفسلا يف ماص ايف هيلع

 . اذه يف ۔ هللا همحر ۔ ديعس وبا لاق كلذكو : هريغ نمو

 جرخ مث امايا ماصف هلهأ ف ناضمر رهش هيلع لخد نمو . عجر

 رفس يف جرخ مث امايا ماصف هدلب وأ هلهأ ىلا عجر مث امايأ رطفأف رفاسف

 . هرفس يف رطفا ام ىضقيو هل مات وهف هلهأ يف ماص امف امايا رطفأف اضيا

 نم عجر مث هرفس يف امايا رطفأف ناضمر رهش يف رفاس نمو : ةلأسم

 هيلع ام ضقي ملو تام نا ىلا اضيأ رفسو هدلب يف هللا ءاش ام ثبلف هرفس

 . كلذب صوي ل ولو هنع ىزجا دحا هنع ماص ناف

۔ ١٤٠ ۔-



 ارطفم حبصي نأ ىون وأ ارفس ديري هدلب نم جرخ نمو : ةلأسم
 نا ىلا هرفس يف دغلا نم راص مث مويلا كلذ رطفأف ارطقم ليللا يق جرخف

 دعب نم هرفس يف ايئاص لزي مل هنا الا رثكأ وأ اموي ناك مئاص وهو هدلب لصو
 اذا هرفس يف ماص ام هل مات هناف ، همامت عضوو هدلب مدق ىتح كلذ هراطفا

 موص مامتب رفسلا يف هماص موصو رضحلا يف همايصب رفسلا يف همايص لصتا
 . رهشلا

 يف همايصب لصتا ولو رفسلا يف ماص ام لدب هيلع : لاق نم لاقو

 ناف رفسلا يف هدعب رطفا مث رفسلا يف هماص موص رفسلا مدهي ايناو رضحلا

 اعيمج امملدبي ضقتنم وهف رفسلا يف راطفا هبقعا رفسلا يف موص ناك
 . رفسلا يف راطفا هبقعأ اذا رقسلا يف مايصب عفتني الو

 نم لدبلا يف ءالؤه دحا اذا ضئاحلاو رفاسملا يف كلذكو : ةلأسم

 ارفس وأ اضرم ينعيوأ ضيحلا يفوأ ضرملا يف وأ رفسلا يف هرطفا راطفا

 هضرم نم حبصي وأ هرفس نم مدقي نيح نم هموص ىلع ىنب اذاف رطفيف

 . مهل مات هناف اهمايص ىلع اونبو اهضيح نم ةأرملا رهطت وأ
 لاق ؛ راطفالاو رفسلا يف موصلا ركذ : (فارشألا باتك نمو)

 سابع نبا ناكف راطفالاو رفسلا يف راطفالاو موصلا يف اوفلتخاو ؛ ركب وبأ

 . رطفا ءاش ناو ماص ءاش نا لوقي
 لوسر باحصا نع كلذ يردخلا ديعس وباو كلام نب سنا ركذو

 ميهارباو يرصبلا نسحلاو ءاطعو بيسملا نب ديعس لاق هبو . ةي هللا

 . دعس نب ثيللاو يعازوالاو دهاجمو ريبج نب ديعسو يعخنلا

 انيورو . رفسل ١ ف موصل ١ ن اهركي ريبج نب ديعسو ورمع نب ١ ن اكو

 . رضحلا 1 ىضق رفسلا ف ماص نا : لاق هنا رمع نبا نع

۔ - ١٤١



 . هيزججي ال : لاق هنا سابع نبا نع يورو

 يف رطفملاك رفسلا يف مئاصلا : لاق هنا فوع نب نمحرلا دبع نعو

 . رضحلا

 كلذ ةلي يبنلا لوقل رطفأ ءاش ناو ماص ءاش نا : ركب وبأ لاق

 . يملسالاو رمع نب ةزمحل

 يناعم هبشي ام انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 موصلا نيب ريخ رفاسملا نا ركب يبا ىلا فاضملا لوقلا هبشي ايب قافتالا

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقل هنالطب ميقتسي الو ؛ لضفا موصلاو راطفالاو
 رفسلا يف موصلا نيب لضفالا ركذ هنمو { همي مكل ريخ اوموصت ناو

 . راطفالاو

 ناك راطفالاو موصلا يف نيرمالا لضفا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 يبأ نب نايثنع نع كلذ يور اهلضفا موصلا نا : لوقي كلام نب سنا

 يروثلا نايفسو دهاجمو ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهاربا لاق هبو ؛ صاعلا

 : نولوقي يعفاشلاو ضايع نب لضفلاو سنأ نب كلام ناكو روث وباو

 . هيلع يوق نمل انيلا بحا موصلا

 نيع لاق ) هدبعو ةي يبنلا جوز ةشئاعو ناميلا نب ةفيذح ناكو

 نوموصي ديزي نب دوسالاو . نمحرلا دبع نب ركب وبأو ريبزلا نب ةورعو هلعل
 يبعشل ١ رم اعو بيسمل ١ نب ديعسو س ابع نب او رمع ن اكو 6 رفسل ١ ف

 )١( ريبزلا نب ةورعو ةي يبنلا جوز ةشئاعو ، ةخسن .

 ۔ ١٤٢ ۔

 



 لضف أ رطفل | : نولوقي هيوه ار نب قاحس او لبنح نب دمح او يع ازو ال او

 اهلضفا نا وهو لوقن هبو : ركب وبأ لاق : ثلاث لوق هيفو . لاق 0 هبو
 ديري الو رسيلا مكب هللا ديري » : هركذ لج هللا لوقل ءرملا ىلع امهرسيأ

 . ةداتقو دهاجمو زيزعلا لع نب رمع نع لوقلا اذه انيورو : رسعلا مكب

 موصلا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 اذاف ةرضم هسفن ىلع اهنم فاخي ةقشم مئاصلا ىلع كلذ يف نكي مل ام لضفأ

 ىتلا ةفاسملا ركذ هنمو ، لضفا ةصخرلا لوبق نوكي نأ ينبجعا اذكه ناك

 . رطفي نا هل ناك ءرملا اهرفاس اذا

 هيف رطفي نا رفاسملل يذلا رفسلا دح يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 . لبنح نب دمحأ لاق هبو . رطفي نا هلف ةالصلا

 نارطفيو نيتعكر نايلصي رمع نباو سابع نبا ناك : ءاطع لاق
 . كلذ قوف ال اهددري عبرا ف نارصقيو

 لاق هبو مايا ةيناث ةريسم ف الا رطفي ال : لاق هنا رمع نع انيورو

 . نيموي ةريسمل نعمملا رفسلا يف رطفي لوقي يرهزلا ناكو ، يروثلا نايفس

 ةلعل موصلا ناضمر رهش يف رفاسملل هركذ لج هللا حابأ : لئاق لاقو

 ريغ 1 رفاسم لكف ادح كلذل لعجي لو ءاضقلا هيلع بجراو ئ راطفالا

 )١ ( هنم ) ةخسن ( .

 ۔ ١٤٣ ۔



 يناعم هبشي ايب انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 نم رصقلا هيف مزليو موصلا نم راطفالا هيف زوبي يذلا رفسلا نا قافتالا

 . افالتخا مهنيب ملع أ الو هنطو نع نيخسرفل ا ةزواجت وهو ء اوس ةالصلا

 ارطفم ناك دقو رفسلا نم مدقي يذلا كلذكو { هريغ نمو : ةلأسم

 سأب الف الكأ ناو ناكسمي امهنا اهيف اولاق .دقف ضيحلا نم رهطت يتلاو
 . اضيأ

 رفسلا يف رطفي ةخسن يفو رطفم هنا ىلع حبصا اميف ليق دقو : ةلأسم

 . رطفي الو رفسل ا ف هموص متي نا هل ا لب مث

 راطفالا ىلع حبصا ثيح هموص نم ىضم ام هيلع ضقتني : لاق

 . لكأي مل ولو

 . اذه ريغ : لاق نم لاق

 هيلع مويلا كلذ لدب الا هيلع لدب ال ليق دقو معن : لاق 5 هريغ لاق

 . احابم هل ناك راطفالا نال

 رفاسملا ف حنمب ۔ هللا همحر _ ديعس نب دمحم نع تظفحو عجر

 . هيف فلتخم هنا رذع ربغ نم مئاص وهو راهنلا ف راطفالا ضرتعا اذا

 . ةرافكلاو ىضم امل لدبلا هيلع : لاق نم لاقف

 . هيلع ةرافك الو ىضم امل لدبلا هيلع : لاق نم لاقو

 . كلذ ف ءعىسم وهو رطف ا ام الا هيلع ل لب ال : لاق نم لاقف

۔ ١٤٤ ۔



 مث هرفس يف ماص اذا رفاسملا يف هنع هللا يضر ديعس وبا لاق : ةلأسم

 ىلع متف . دعب رفسلا يف وهو حص مث ضرملا لجال رطفأف رفسلا يف ضرم
 دعب هراطفا يدنع هراطفا نوكي الو هل مات يدنع هموصف رفسلا ةلعل هراطنفا

 نيب همكح عطق دق رذع اذه نال هرفس موص يدنع هيلع دسفي امم هتحص

 . رفسلا دعب هيف موصلاو رضلا لوخد ماقم يدنع موقي وهو موصلاو رطفلا
 مث ترهط مث تضاح مث امايا رفسلا يف تماص اذا ضئاحلا كلذكو لاق

 . ضيرملا لثم يدنع يهف اهراطفا ىلع تمت

 نم وأ ليللا نم هاون راطفالا ضيرملا وأ رفاسملا دارا اذاو : ةلأسم

 ىلع ردقي مل ام ىتم رطفي نا هل ضيرملا نا ليق دقو © ارطفم حبصاو لبق

 ردقب الا ليللا يف يوني نا الا رطفي ال ليقو { وني مل وأ ليللا يف ىون موصلا

 كلذ ىلع حبصأو ارطفم حبصي نأ ليللا يف ىون رفاسمو : ةلأسم

 ضقتني الو هموي لدب هيلعف هدلب لخدو امايص اهاضمأ مث رهظأ ىتح

 . م اص ام هيلع

 . رفسلا يف ماص ام هيلع دسفي : ليق دقو هريغ نمو

 يف رفاسم وهو ناضمر رهش يف ةبانجلا هتباصا لجر نعو : ةلأسم

 . ءام هعم سيلو حبصا ىتح مميتي ملو هبتناف ليللا

 . هرفس نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاقف

 . ناضمر رهش نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاقو
 . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 . م ات هموصو هيلع ءىش ال 1 ل اق نم ل اقو

۔ . ١٤٥



 هرفس نم يتأي يذلا كلذكو ، نسحلا يبا دييقت نم بسحا : ةلأسم

 ةين ىلع وهو هدلب لخدي مث راهنلا لوا يف هدلب لخدي مث ليللا لوا يف
 هدلب يف لكا مث . هرفس يف وهو راهنلا لوأ يف ائيش لكا نكي ملو راطفالا

 مث هرفس يف راهنلا لوا يف لكا ناك ولو . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف
 . هموي ةيقب لكا هل زاج هدلب لخد

 يراوحلا ابا تلأس مث رخا موي يف تعجر دق : يراوحلا وبأ لاق

 رفسلا هثيدح يف راهنلا لوا يف ناك دقو راهنلا لوا يف هدلب لخدي يذلا نع

 هدلب ين لخد مث راطفالا دح ىلع ناك هنا الا مويلا كلذ يف لكأ نكي ملو

 . هموي لدب الا همزلي مل هنأكف هيف لكأف

 . فيعض ىظفح ناف دييقتلا اذه يف رظني : ةلأسم

 رضحي رفاسم نع حلاص نب دمحم نب دمحأ ركب ابأ تلأس : ةلأسم

 هتين لوح مث امايا موصي مث ؛ ةالصلا هيف رصقي دلب يف وهو ناضمر رهش يف

 ميقملل ام هل تبثي لاق & درفأ نا دعب رفاس مث ةالصلا درفأف ةماقالا ىلا

 ؛ لوألا موصلا هيلع دسفي الو رطفا ام ءاضق هيلعو مات لوألا هموصو

 . قحلا قفاو ام الا هنم ذخأن الو نيملسملا ىلع, هضرعا معن : لاق

 نال نيملسملا راثآ نم انفرع ام ىلع انل نيبت اذكه : فنصملا لاق
 لوألا رفسلا يف ") حراق يناثلا رفسلا يف رطفا ولو ، راطفا هبقعي مل هموص

 . باوصلاب ملعا هللاو يناثلا رفسلا يف هراطفاو

 . (حداق) اهلعلو (حراق ريغف) هلوق درو ٣ ٠ ١ ص /ا ٠ ٤٨ ماعلا مقرلا 6 ةثلاثلا ةخسنلا ) ( ١

 ۔ _ ١٤٦



 مث ناضمر رهش نم موي لوا هدلب ي ماص نمع لئسو : ةلأسم

 حبصأ مث ليللا ىلا همتأف رطفي ملو مويلا كلذ يف نيخسرفلا ىدعتف رفاس

 هيلع سيل هنا يدنع: لاق ؟ همزلي ام هنطو ىلا عجر مث رفسلا يف ارطفم

 ولو رضحلا يف ماص اذا هنال 5 افالتخا كلذ يف ملعا الو رطفا ام لدب الا
 : هل تلق ، رضحلا موص مكح همكح ناك رفسلا يف هموي متا مث نيع ةفرط
 . رفسلا موص مكح همكح ناك رضحلا يف هموي مت اذا رفسلا موص كلذكو
 . فالتخا كلذ يف يدنع جرخي : لاق

 اذه ىلعو رضحلا موص مكح مويلا كلذ مكح هنا : لاق نم لاقف
 هتليل يف رفاس ول هنا هللا همحر ۔ نسحلا وبا خيشلا بهذي امم يدنع ناك
 هماص يذلا يناثلا موصلا الا هيلع ضقتني ال هنا رطفأ مث رفسلا يف ماصف
 . رفسلا يف

 رفسلا رفس موص هلك هنا مهلوق نم جرخي ام ىنعم ىلع : لاق نم لاقو
 قفاوو هنطو لخدف رفس نم ارطفم ءاج ول هنا اولاق مهنال يناثلاو لوألا

 هل قلطت نا ميقتسي الف اهعماجي نا هل نا ضيحلا نم تلسغ دق هتجوز

 اذهو رفسلا مكح يف هنا تبثي ملو ، ناضمر يف رضحلا يف ءطولا يف ةزاجالاب
 . رخآلا لوقلا اذه ينبجعي : لاقو 3 هلوق نم ىنعملا

 فلتخا دقف رطفأ مث رفسلا يف ماصف ناضمر يف رفاس نمو : ةلأسم

 لهأ لاقف : ليواقأ ةثالث ىلع رفاسملا موص يف مهيفلاخم عم انباحصأ

 ناك رفس وأ رضح يف ناك هلك هل مات همايص نأ انئايلع نم موق عمو فالخلا

 ىلع لدت ال راطفالا ةصخر اهيف تءاج ىتلا ةيآلا ناو عباتتم ريغ وأ اعباتتم

 انباحصأ نم ىرخألا ةقرفلا تلاقو ، اذهف ناك هجو يأ ىلع هموص داسف

۔ -_ ١٤٧



 يف مهتجحو دساف وهف رفسلا ي راطفا هبقعأ رفسلا يف ناك موص لك نا

 رذع نم الا طقف موصلا رضحلا مكحف ايكح رفسللو يكح رضحلل نأ كلذ

 كلو موصت نأ كيلع هل لاقي رفسلا مكحو ، ضرفلا بوجو مكحل ليزم
 همكحب هيلع مكح ؛ مزتلا نيمكحلا يأف لجو زع هللا ةصخرب رطفت نأ
 همامت لبق هسقن ىلع دقع ام لح ناف ، هسفن ىلع دقع ام مامت هيلع ناكو

 ريجألاك هلمع يف مدقت ام باوث قحتسي ملو ًادسفم هلعف مدقت امل ًامداه ناك

 باوث قحتسي الف هلمع مامت لبق عجري مث هنيعب لمع يف رجاتسي يذلا
 نا انئايلع نم ةيناثلا ةقرفلا تلاقو { همامت نع هعوجرل هلمع نم مدقت ام

 دقو دساف هناف نيرطف نيب موص الا هل مات وهف رفسلا يف هماص موص لك
 ماصو ماصف ناضمر يف ةكم ىلا ةنيدملا نم جرخ هنأ ةلي يبنلا نع يور

 هباحصأ رطفأو رطفأف قيرطلا ضعب يف دهجلا هيلا سانلا اكشفأ هباحصأ

 ىتح ًارطفم لزي ل مث د رطفأف ًاديدق ىتأ ىتح ماص مالسلا هبلع هنأ يورو

 ةثالثلا نم لوألا لوقلا باحصأ ةجح وهف كلذ حص ناف ةكم لخد

 . ليواقأ

 رب

۔ _ ١٤٨



 رفسلا يف راطفإ هبقعأ اذا رفسلا يف موصلا يف

 هيف اوثبلف هب نونكسي دلب ىلا اوجرخف مهدالب مهيلع تريغت موقو

 ريغت اذاف مهل حلص ام دلبلا نونكسي امناو ةالصلا نورصقي مهو نينس
 ناضمر رهش مهيلع لخد نينسلا كلت نم ةنس ناو هاوس اوبلط مهيلع

 ةرشع ماص امدعب دلب ىلا رفاس مهنم لجر جرخ مث مايأ ةرشع هنم اوماصف

 مهو نونكسي يذلا دلبلا ىلا عجر نأ ىلا مايأ ةرشع هجورخ يف رطفأف مايأ

 دلبلا يف اهماص يتلا مايألا ةرشعلا موصب دتعت له ةالصلا هيف نورصقي
 يتلا مايألا ةرشعلا لدب همزلي هناف ؟ هرفس يف هجورخ لبق هيف نونكسي يذلا

 موص رخآ هل متي اناو هرفس يف رطفأ امو ؛ هرفس يف هجورخ لبق اهماص

 . لوألا موصلاب دتعي الو رهشلا هب متأو هموصي

 - هللا همحر _ ديعس يبأ خيشلا لوق نم انفرع يذلا : لاق ى هريغ نمو

 مهلوق ضعب يفو جرخيف انباحصأ لوق يف فالتخالا ىنعم رفاسملا راطفا يف
 كلذ لدب ناك ول ضقتنم وهف رفسلا يف راطفا هبقعأ رفسلا يف موص لك نا

 موص لكو رهشلا لوأ نم رضحلا موصب الوصوم رفس مايص ناكو رفسلا يف
 . ضقتنم وهف رفسلا يف نيرطف نيب راطفا هبقعأ رفسلا يف

۔ _ ١٤٩



 امأو ، رفسلا يف أدتبم موص وأ رفسلا يف نيرطف نيب رفسلا يف مايص ناك اذا

 هنأل ضقتني الف رفسلا يف راطفالا هبقعأ مث رضحلاب الوصوم موصلا ناك اذا
 . الوأ وأ ارخآ رضحلا موص ناك ءاوسف رضحلاب لصتا لق

 رفسلا يف نيرطف نيب موص لك ضقتني اينا : لاق نم لاقو
 اموص نكي مل كلذ نأل رهشلا لوأ نم رفسلا يف أدتبملا موصلا ضقتني الو

 هنأكف موصلا رهش ريغ يف لوألا راطفالا ناك امناو ، رهشلا يف نيرطف نيب

 . رفسلا يف نيرطف نيب اموص نكي مل

 ًامايص ناك ولو هرفس يف هموص يف رفاسملا ىلع لدب ال : لاق نم لاقو

 يبنلا نع ةنسلاو باتكلا ليلدب هل حابم راطفالا نأل رفسلا يف نيرطف نيب
 لدب هيلع نكي مل رضحلا يف ايسان لكأ ول هنألو هراطفا يف مثآ ريغ هنألو ةل

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو هموي نم رثكأ

 يذلا حابملا ىتأ هنآل كلذك ناك امناو هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 يف راطفالاو موصلا يف رفاسملل رييختلا ءاج دق رفسلا كلذك هيلع مثا ال
 الصأ هل نا فرعنل نكلو نيملسملا ىلع انم ًادر لوقلا اذه دكؤن انسلو رفسلا

 يف موص لك نأ انباحصأ لوق نم رثكألا هيلع يذلاو هلعف نم ءىطخي الئل
 مهلوق نم رهاظلاو انباحصأ راثا عابتا ببيو ضقتنم وهف راطفا هبقعأ رفسلا
 قفاو امب الا انلق ايب ذخؤي الو باوصلل قفوملا هللاو مهيأر هيلع ام رثكألاو
 ضرتعا اذا رفاسملا يف ۔ هللا همحر اضيأ هنع دجوي دقو هللا ءاش نا قحلا
 . هيف فلتخي هنا رذع ريغ نم مئاص وهو راهنلا يف راطفالا

 . هيلع ةرافكلاو ىضم امل لدبلا هيلع : لاق نم لاقف

۔ _ ١٥٠



 . هيلع ةرافك الو ىضم امل لدبلا هيلع : لاق نم لاقو

 . كلذ يف ءعىسم وهو رطفا ام الا هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 رضحلا يف كلذ ناكو مايصلا هيلع دتشا مث مئاص لجرو : ةلأسم

 رخآ تقو ناك اذاف رطفيل هتدارا انإو ةيرق ىلا جرخف هيلع دتشي نأ فاخ وأ

 دقف ؟ مثألا نم ًالاس نوكيو كلذ هل له تلق © كلذ هتقو نم هيلع نوهأ
 . قحلا قفاو اذا يدنع هيلع مثا الو كلذ هل : ليق

 ىلع ردق نا هنا ليللا يف ىون ناضمر رهش يف رفاسم نعو : ةلأسم
 متي له ؛ همايص متأو ةينلا كلت ىلع ًائاص حبصأ مث رطفاف الاو مايصلا
 له ةينلا هذه ىلع ًائاص حبصأ نأ دعب مويلا كلذ رطفأ نا كلذكو ؟ هل
 هل بحا امو هرفس ف راطفاب هبقعي ل ام مات هموص نا وجرأف ؟ كلذ هل متي

 . هللا ءاش نا ةمات هتين نا وجرأ ينا ريغ ءانثتسا هنهوب هتين داقتعا جزامي نأ

 هرفس يف ماص اذا رفاسملا يف هنع هللا ىضر ۔ ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ىلع متف دعب رفسلا يف وهو حص مث ضرملا لجأل رطفاف رفسلا يف ضرم مث
 لعب يدنع هراطفا نوكي الو هل مات يدنع هموصف : رفسلا ف ةلعل هراطفا

 نيب همكح عطق دق رذع اذه نأل هرقس موص هيلع يدنع دسمي امم هتحص

 . رفسلا دعب هيف موصلاو رضحلا لوخد ماقم موقي وهو موصلاو رطفلا

 مث تضاح مث امايأ رفسلا يف تماص اذا ضئاحلا كلذكو : لاق

 . ضيرملا لثم يدنع يهف اهراطفا ىلع تمتأف ترهط

 لبق نم وأ ليللا نم هاون راطفالا ضيرملاو رفاسملا دارأ اذاو : ةلأسم

۔ _ ١٥١



 كلذ ىلع حبصأ وأ ًارطفم حبصي نأ ليللا نم ىون رفاسمو : ةلأسم

 هيلع ضقتني الو هموي لدب هيلعف هدلب لخدو ًامايص اهاضمأ مث رهظأ ىتح
 . ماص ام

 . رفسلا يف ماص ام هيلع : ليقو 5 هريغ نمو

 نأ لبق رطفأف اراهن ناضمر رهش يف ارفاسم جرخ لجر نعو : ةلأسم

 مأ كلذ هموي وأ هموص نم ىضم ام هيلع ضقتني نيخسرفلا ىدعتي

 ؟ روذعم

 نورخا لاقو ، هموص نم ىضم ام لدب هيلع نا ليق دق : لاق

 مده هنأل هموص نم ىضم ام هنومزلي انباحصأ رثكأو رفسلا ف رطفا ام

 . ليللا نم ةين ريغ نم موصلا
 نا دعب رجفلا هيلع علط يذلا يف اذه نا يدنع : فيضملا لاق

 هيلع نكي ملو هدلب يف وهو رجفلا هيلع علط يذلا امأو 5 هدلب ةرايع نم جرخ
 كلذب الهاج نوكي نا الا ةرافكلا هيلع ليق دقف اراهن رطفأف موصلا ةين

 ملعأ هللاو

 مث امايأ رطفأف رفاس مث امايأ هلزنم يف ماص ناف رفاسملا امأو : ةلأسم

 هل متي هناف موصلاب هرهش متخ ىتح ماص مث امايأ رطفأ مث امايأ ماص

 رطفأ مث هرقس ف ماص ام هيلع ضقتنيو رهشلا هر متخ امو هلزنم ف ماص ام

 . ملعأ هللاو كلذ لدبي نأ هيلعف

 ىلع حبصأو ليللا نم ىون رطفي نأ دارأ اذا رفاسملاو : ةلأسم

 نم ىضم ام هيلع دسف هرفس يف ليللا نم ةين ريغ نم رطفأ ناف { راطفالا
 ىتح جرحي لو ارطفم حبصي ن او ر اطف ال ١ ىونو رفسل ١ ف ىون ن او ٠ هموص

۔ _ ١٥٢



 ةين ىلع دلبلا يف حبصأ ثيح نم هموص نم ىضم ام هيلع دسف حبصا

 رطفي الو دلبلا نارمع نم جرخي ىتح راطفالا ةين هل سيلو راطفالا

 . دلبلا يف

 نم راطفالا ىونو ارفاسم جرخ نمو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم
 هنم ةينلا نوكت امناو رفسلا دح ىف راص اذاو راهنلا يف راطفالا هل زاج ليللا

 يزتجي الو رجفلا عولط لبق ليللا يف كلذو رفسلا دح يف راص اذا ليللا يف

 راص اذا ةينلا هعفنت ايناو ، رفسلا يف رصي مل دعب رضحلا يف وهو ليللا يف ةينب

 . ليللا يف رفسلا دح يف
 راطفالا ىون اذا راطفالا هلف هلثم يف رطفي ارفس دارأ نمو : ةلأسم

 بجو دق موي كلذ نأل هموي رطفي مل رجفلا عولط دعب رفاس ناف ؛ ليللا نم

 رفاس نا دعب رطفا ناف هسفن نع هطقسي نا هل سيلف هرفس لبق هيلع

 . هموص نم ىضم ام انباحصا دنع لدبيو هيلع ةرافك الف

 جرخ مث هيف حبصاو هدلب يف ليللا نم راطفالا ىون نمو : ةلأسم

 ضقتنيو جرخي نا لبق نم كلذ اودسفأ موقو ، رفسلا يف لكألا هل زاج
 ةين ىلع وهو راهنلا رخآ جرخ ناف ةرافكلا هيلع نمآ الو هلك ناضمرل هموص

 راهنلا رخآ ىلا دلبلا يف حبصاو راطفالا ىون ناكو امايص هموي متيو راطفالا
 رفسلا يف لكألا هلو بجاو هيلع لدبلاو ةرافكلاو دشأ اذهف جرخ مث
 . جرخ اذا

 دعتي ملو ليللا يف رطفلا ىونف رمأل غرفف هدلب يف ناك نمو : ةلأسم
 ىدعتي ارفس ديري حبصل ا لبق هدلب ن ارمع نم جرخ اذاف نيخسرفل ا

 دارأ ناف رطفا ام الا هيلع سيلف نيخسرفلا لبق حبصأ مث نيخسرفلا

۔ _ ١٥٣



 هموص نم ىضم ام دسف مويلا كلذ ريغ رطفاف رفسلا عضوم لبق عوجرلا
 يف هرطفأ يذلا مويلا كلذ الا همزلي مل ايئاص حبصأ ناو همزلت ةرافكلاو
 . نيخسرفلا لبق عجر ناو هجورخ

 لو هدلب يف حبص أو رطفي هناو جورخلا ناضمر يف ىون نمو : ةلأسم

 لدب همزلي ام نوهأو هل زجي مل ةينلا كلت ىلع دلبلا يف رطفا ناف جرخي
 ليق دقف لكأي مل ناو ةرافكلا نم اضيأ كلذ ريغ ليقو © هموص نم ىضم ام
 . دسفأو لكأي مل ناو ددش ضعبو 0 هموي لدب

 ناضمر يف راهنلا يف ارفاسم جرخ نمو ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 رفاس يذلا مويلا كلذ مايص هيلع دسفي الف رطفا مث امايا رفسلا يف ماصف

 هيف راطفالا هل زوبي نكي ملو & همايص هيلع بجو دقو جرخ هنال هيف

 مث مويلا كلذ دعب رفسلا يف ماص ام هيلع دسفيو هل مات وهو هيلع دسفي الف
 . راطفالاب هبقعا

 متي نا هل ادب مث رفسلا يف رطفم هنا ىلع حبصأ نم ليقو : ةلأسم

 حبص أ ثيح رفسلا ف هموص نم ىضم ام هيلع ضقنتني هنا رطفي الو همايص

 ائيش لكأي ملو رطفي نا ىون مث مئاص هنا ىلع حبصأ نم اماو { راطفالا ىلع

 . هموي لدبي ليقو هيلع ءيش ال ليقف ليللا ىلا

 يف تلسغ هتجوز دجوف ارطقم هرفس نم مدق اذا رفاسملاو : ةلأسم

 ةرافك الف اهئطو ناف 3 اهنع كاسمالاب رمؤي ليق دقف اهضيح نم كلذ هموي

 هيلعف ميقملا اهجوز اهئطوف { ةرطفم اهرفس نم ةأرملا تمدق ناف امهدحأ ىلع

 هنكمت نا اهل سيل ذا ةيصاع هتعواطمب يهو اهنود ةرافكلاو ءاضقلا

۔ ١٥٤ ۔



 هل زوجي الف نيخسرفلا هرفس زواجتي ال ارفاسم جرخ نمو : ةل اسم

 دنع راطفالا رفس اذه سيلو ارفاسم هيف نوكي ال عضوم يف راطفالا

 لقاو اذه عسي الو ةرافكلاو هماص يذلا هموص دسف رطفا ناو 2 انباحصا

 هنأل نيخسرف نم لقا يف راطفالا زوجي الو ناخسرف مهدنع رفسلا

 . ةماقالا عضوم

 هيلعف رطفاف راحصب دنجلا ىلع ةطمارقلل انيعم جرخ نمو : ةلأسم
 . يغابلا يف فلتو هيغب نم ةبوتلا هيلعو كلذ ريغ هيلع لوقا الو رطفا ام

 هدلب نم جرخف رخآ دلب يف لامو ةجوزو لزنم هل ناك نمو : ةلأسم
 يف يذلا هلزنم يف ماصو هقيرط يف رطفأف لزنملا هيف يذلا رخآلا دلبلا ىلا

 يذلا هموص ايمتم اضيأ قيرطلا يف رطفأف هلزنم ىلا جرخ مث رخآلا دلبلا

 هل زاجا نم لوق ىلعف 3 اعيمج هل نطو امهو امهيف اميقم ناك ناف هيلا عجر

 ناو ث امهنيبو امهيلا هرفس يف رطفأ ام لدبيو هيدلب يف ماص ام هل مث نينطو

 لدب هيلعو هماقمو هنطو ي ماص ام هل مت رخآلا نود هنطو امهدحا ناك

 . ملعأ هللاو انطو هذختي مل يذلا دلبلا يف ماص امو هرفس يف لكأ ام

 هنم نافاخي رمأ الب نايئاص امهو ارطفأ اذا ضيرملاو رفاسملاو : ةلأسم

 . ايهموص نم ىضم ام لدبايهيلعو امهل زئاج كلذف اهسفنأ ىلع
 نا ءاهقفلا ضعب لاق دقو امهيف رظنلا > ناديعي دق : فيضملا لاق

 يذلا مويلا نم تقو يف رطفا ولو هموص نم ىضم اميف هيلع لدب ال رفاسملا
 ذخأ نمف هموي لدب هيلع ايناو رفسلا يف ناك اذا هل كلذ نأل هيف مئاص وه

 . اضيأ ضيرملل كلذ نوكي نا بحاو هل زاج كلذب

 )١( دعي ) ناتخسن ( .

 ۔ _ ١٥٥



 ارفاسم جرخ مث مايأ ةرشع ناضمر يف ماص نمو رثا نمو : ةلأسم

 ةلاهج ىلع رذع ريغ نم رطفأ ناف هموص همزل دق موي اذهف ةادغلا ةالص دعب

 مث هيلع مويلا كلذ مايص نا ملع ناو ؛ هموص نم ىضم ام لطبأ دقف هنم

 . فالتخا هيفف رطفأ

 . مويل ا كلذل رهش مايص : لاق نم مهنمو

 ةبقر قتع هيلعو هموص نم ىضم ام لطبا دق : لاق نم مهنمو

 . زاج عنص كلذ ياو انيكسم نيتس ماعطا وأ نيرهش مايصوأ

 مدق مث راطفالا ىون ناضمر رهش يف رفاسملا حبصأ اذاو : ةلأسم

 موي ناكم ماص ناف ناضمرل هيزبجي كلذ نا وجرأف مايصلا ىون مث هرصم

 . انيلا بحأف

 ددرتي لضف نيخسرفلا لبق هتجاح يقلو ارفاسم جرخ نمو : ةلأسم

 لبق هتجاح هل تردق اذاف عجر مث رطفيو ةالصلا رصقي وهو كانه

 , ةرافكلاو لدبلا هيلعف ارصق كلذ دعب ىلص ناو 5 مايتلا همزل نيخسرفلا

 هنال همزلت ةرافكلاو هموص ضقتنا ارفاسم هيف ناك يذلا مويلا دعب رطفا ناو

 . رفسلا يف ال رضحلا يف رطفا

 ةرفس يف جرخ مث ناضمر رهش يف ايئاص حبصأ لجر نعو : ةلأسم
 . هيف جرخ يذلا هموي يف رطفأ مث هموي يف

 ىضم ام لدب هيلع : لاق ناليغ نب مشاه : تلأس : دايز وبأ لاق
 ينا كلذو ، كلذ لثم - هللا همحر ۔ يلع نب ىسوم يلع وبأ لاقو 5 هرهش نم

 يف راص اذا لكأي نا هل نا نظ رفسلا دح يف راص امل لجرلا نا مشاه تلق

۔ ١٥٦ ۔-



 رفاس ناو هدلب ف حبصأ اذا مامت هيلع :وأ نيملسملا يأر فرعي لو رفسلا لح

 ريغ لوقلا ناك رطفأ مث نيملسملا يأر ملع ول امأف هلهجب هرذع كلذلف

 . اذه

 نا نظو كلذ هموي يف رطفا نا : ليق دقو معن : لاق & هريغ نمو

 دمعت ذا امأو ، كلذ نم رثكأ هيلع سيلو هموي لدب هيلع نا هل زئاج كلذ

 هيلعو رضحلا يف رطفم هنا : ليق دقف نيملسملا يأر ةفرعم ريغب كلذل
 . رضحلا يف رطفملا ىلع ام

 ديعس يبا خيشلا لوق نم انفرع نا اندنع يذلاو : لاق ث هريغ نمو

 يف ابراه جرخيو هدلب نم هجعزي انعم هينعي يذلا يف ۔ هنع هللا يضر
 عضوم ىلا ميزه يف هدلب لها الجآ نا هنا ليللا يف ىون اذا هنا ناضمر

 وهف راطفالا هيف زوجي يذلا رفسلا مسا مهل لصحيو نيخسرفلا هيف نودعي

 نم دالبلا فاصخا يف مهنم برحلا ناك ناو © رطفم هنا دارأ هنا يدنع
 اذكه ىون اذا هنا هموص ىلع وهف نيخسرفلا اودعي نا ريغ نمك لحلاو لابجلا
 راطفالا هل ناو ، هطرش هل نا هعم ناك حبصلا لبق هدلب نارمع نم جرخو

 وهو هموص يف هيلع سأب الو رطفا ام ديعيو نيخسرفلا ةزواجم ىلع مزع نا
 © مويلا كلذ مايص همزل دقف هدلب نارمع يف حبصأ اذا امأو ، رفاسم

 كلذ يف رطفأ ناف ، رضح موص اذه نأل ليللا يف طرشلا الو ةينلا هعفنت الو

 نا امهدحأ نالوق كلذ يف ءاج دقف رفسلا لوأتو ةعسلا ءاجر هنم ةلاهج ىلع

 هنع انيورو ؛ ىضم ام لدب رخآلاو ةلاهجلاب رذعي الو ةرافكلاو لدبلا هيلع

 ةرافك الف ءارآلا ضعب تاسايق ىلع رفسلا يف لوأتلا ىلع رطفأ نا اثلاث الوق

 تاطوطخللا ةرئاد ( ءالخلا ) دصقي هلعلو .0 ةيناثلاو ةثلاثلا ١٥١٧١ نيتخسنلا يف اذكه )١(
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ۔ قئاثولاو

 ۔ _ ١٥٧

 



 ٨5 هبهذم يف هاري يأرب كلذ نوكي ىتح اعبار الوقو ؛ ليوأتلا ىنعمل هيلع

 عجر مث لالضلا لهأ يأر ىلع مهدحا ناك فالخلا لهأ اذه لثم لوقيو

 نا كلذكو . ةرافكلا هيلعف الاو اذكه نوكي ىتح هيلع ةرافك الف كلذ نع

 ردق نا هنا ليللا يف ىون دقو ، ايئاص حبصأو نيخسرفلا ازواجم ارفس ىون
 ين اذه ناكو ؛ رطفي وهف فعضلا يشخ ناو ماص ليللا ىلا موصي نأ ىلع

 ناو ، هطرش هل نا ۔ هللا همحر _ ديعس يبأ نع نحن اندنع يذلاف ث ليللا

 هرفس نم ىضم يذلا يف هيلع سأب الف ارطف هموي متأو رطفاو فعض
 اولاقو ] فعضلا دنع راطفالا مزعب هرضح يف تمدقت دق ةينلا نأل هرضحو

 كلذف كلذ هموي يف هدلب ىلا عجر مث هرفس يف مث هرضح يف ايئاص حبصأ ول

 هدلب ىلا عجر مث رفسلا يف ماصو اليل نارمعلا نم جرخ ناو ، رضح موص
 ولو & رفس موص مكحو رفس موص كلذ ناك ليللا ىلا همتاو كلذ هموي يف

 رفسلا دح ىلا هموي يف عجر مث هرفس يف هموي لوأ ماص دقو هدلب لخد هنا

 اليل اهنم جرخو اليل هدلب لخد مث امايا رفسلا يف ماص هنا ولو رفس موص وهف
 هدلب يف ايئاص حبصأ اذاف حبصي ىتح رفسلا مكح ىلع وهف رفسلا دح ىلا

 رفسلا موص هل مت ةينلا ىلع رفسلا يف رطفي نأ ةيناثلا ةليللا يف يوني نأ دارأو

 لخد هنا ولو ، لوألا رفسلا مكح هنع عطق دق رضحلا هلوخد نأل لوألا

 هل نكي مل هلوخد لبق رفسلا يف ماص ناك دقو . اراهن اهنم جرخو اراهن هدلب
 موص كلذ نأل هرفس يف هموص نم ىضم ام هيلع دسف رطفأ ناف { راطفالا

 . هلك رفس

 لجر نعو نسحلا يبأ باوج نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نمو : ةلأسم

 هدلب ىلا عجر مث مايأ ةرشع هنم ماصف ناضمر رهش هيلع لخدف ارفاسم ناك

 ؟ لوألا هموص هل متي له رطفاف ناث رقس ىلا ةليللا كلت نم جرخ مث ليللا يف
 . يناثلا رفسلا يف هراطفاب لوألا هموص هيلع ضقتني الو مات هموص : لاق

۔ -_ ١٥٨



 هنا اذه ريغ لوق هذه لبق يتلا ةلأسملا يف مدقت دقو : فيضملا لاق

 دحاو رفس همكحف الإو رضحلا يف موص نيرقسلا نيب عطقي ملام

 . ملع أ هللاو

 ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف » : ىلاعتو كرابت هللا لاق : ةلأسم
 راطفالا نوكي دقو ريقفلاو ينغلل ةماع ةيا هذه ه رخا مايأ نم ةدعف رقس

 رخا ضرف ءادأ نع زجع ماص وه نا ناسنالا فاخ اذا لضفأ رفسلا يف

 اهيلا لوصولا ىلع ردقي مل ماص اذاف { اهنم هل دبال ةجاح هل نوكي دقو

 جحلا ضرف ءادأ ىلع ىوقيل موصلا ىلع ةفرع يف لضفأ راطفالا نا ىرت الأ

 . كلذب سأب الف ضرفلا ءادأو موصلا ىلع ارداق نوكي نأ الا

 ين راطفالا دقتعي الو اراهن رفسلا يف رطفي يذلا يف ليق دقو : ةلأسم

 لدب هيلع ليق دقو ، هرفس يف هموص نم ىضم ام لدب هيلع امنا هنا ليللا

 . راطفالا ليللا يف دقتعي مل اذا رهشلا نم ىضم ام

 راهنلا يف رطفي نأ ليللا يف ىون اذا اماو معن : لاق 3 هريغ نمو

 ليق هزا ملعن الو رفسلا نم ىضم ام لدب هيلع اناف راطفالا ةين ىلع حبصاو

 لدب هيلع اينا : لاق نم لاق دقو } رضحلا يف ىضم ام لدب هيلع كلذ يف

 . هل حابم راطفالا نأل رطفأ ام

 ناضمر رهش يف راطفالا ةين ىلع حبصي يذلا نع هتلأسو : ةلأسم

 نب دمحم لأس هنا حبسملا نب دمحم نع انل يورف ليللا ىلا ائيش لكأي مل مث
 هرفس نم يتأي يذلا كلذكو { ءيشب يه سيل لاقف ةلأسملا هذه نع بوبحم

 لوأ يف ائيش لكأ نكي ملو راطفالا ةين ىلع وهو هدلب لخدي مث راهنلا لوآ يف

۔ _ ١٥٩



 ناك ولو هموص نم ىضم ام لدب هيلعف هدلب يف لكأ مث هرفس يف وهو راهنلا
 لوق كلذ هموي ةيقب لكأ هل زاج هدلب لخد مث هرفس يف راهنلا لوأ يف لكأ

 . ۔ هللا همحر يراوحلا يا

 يف هدلب لخدي يذلا نع يراوحلا ابأ تلأس رخآ موي يف تعجرو
 هنا الا مويلا كلذ يف لكأ نكي ملو رفسلا دح يف راهنلا لوأ يف ناك دقو راهنلا

 . هموي لدب الا همزلي ل هنأكف هيف لكأف هدلب لخد مث راطفالا ةين ىلع

 ةين نأل هموي لدب الا هيلع سيل نا ليق دقو : لاق 6 هربغ نمو

 © ةحابم راطفالل رفسلا يف ةينلا نأل لكألا ماقم موقت رفسلا يف راطفالا

 امأو ، رفسلا يف راطفالا ةين ىلع حبصأ اذا هرفس يف ماص ام لدب هيلعو

 ٠ ليللا للا برشي لو لكأي ل مث رضحلا ف راطفالا ةين ىلع حبصأ يذلا

 : ليقو {©ك هموي لدب هيلع ليقو مات هموصو ةبوتلا الا هيلع سيل ليق دقف

 { ةرافكلاو لدبلا نم رطفملا ىلع ام هيلع ليقو هموص نم ىضم ام لدب هيلع

 هلهأ مدق ىتح مويلا كلذ برشي ملو لكأي مل مث رفسلا يف رطفأ يذلا امأو

 ماص ام هيلع دسفي : لاق نم لاقف ليللا ىلا لكالا نع كسمأ مث

 . رفسلا يف

 يف هرخأ ناك مويلا كلذ ناك اذا كلذ هيلع دسفي ال : لاق نم لاقو

 رفسلا موص هيلع دسف ليللا ىلا رفسلا يف مويلا كلذ ناك اذا امأو ، رضحلا

 . اضيأ كلذ يف فالتخالاو

 © ائاص حبصاو نيخسرفلا ةزواجع هرقس ف ىون لجر نعو : ةلأسم

 ىشخ ناو { ماص ليللا ىلا موصي نأ ىلع ردق نا هنا ليللا يف ىون دقو

 نا ديعس يبأ نع اندنع يذلاف © ليللا يف هنم اذه ناكو رطفي وهف فعضلا

۔ -_ ١٦٠



 يذلا يف هيلع سأب الف ارطف هموي متاو رطفأ فعض ناو هطرش هل نا هعم

 دنع راطف الا مزعب تمدقت دق ةينل ا نأل هرصحو هرفس ف هموص نم ىضم

 . فعضلا

 زواج نا دعب ةينلا هذه ىون ناك نا هطرش هل ليق دق : فيضملا لاق
 . هعفني مل رضحلا يف وهو ةينلا هذه ىون نا امأو . هدلب نارمع

 بجاو رضحلاو رفسلا يف موصلاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 نم هيلا بهذ نم ىلع بجاوب سيلو ةصخر هيف رييختلاو رفسلا يف راطفالاو
 هيف موصلا مرحو رفسلا يف راطفالا بجواف ةنسلاو باتكلا رهاظل لوات
 ناك نمو همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف » : ىلاعت هئلا لوقب جتحاف

 نم سيل » : ةلي يبنلا لوقلو ه رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم
 ىلع هنا ةلمتحمو هلوقي ام ىلع ةلمتحم ةيآلا نا هل ليق « رفسلا يف مايصلا ربلا

 ةلي يبنلا ناك دقو نيفلتخملا نيب ةيضاقلا ةنسلا ىلا عوجرلا مث ث رييختلا

 تءاج هدعبو هعم كلذ نولعفي هباحصأ ناكو هيف رطفيو رفسلا يف موصي

 هلوق اماو 3 هلعفو هلوقب هتمال نيبملا ةلي يبنلاو = كلذب ةحيحصلا ةياورلا

 ربخلا يفف « رفسلا يف مايصلا ربلا نم نسيل » : مالسلاو ةالصلا هيلع
 : اولاقف ؟ اذه ام : لاقف هرفس يف ماحزب رم هنا مالسلا هيلع هنع يورملا

 هيلع هلوق لدف « هللا ةصخر اولبقا » : لاقف © مئاص لجر هللا لوسر اي

 ناك لجرلا نأ ةياورلا يفو ، بجاوب سيلو ةصخر راطفالا نا ىلع مالسلا

 : كلذ دنع لاقف بوثب هيلع للظو موصلا ةدش نم توملا ىلع ىفشأ دق

 هايس امل ابجاو رفسلا يف موصلا ناك ولو { « اهولبقاف هللا ةصخرب مكيلع »

 باطخلا نب رمع لاق ايك قدص هللا نم ةصخرلا نأل ةصخر ةلي هللا لوسر

 » : لاقف هنع لئس دقو ةالصلا رصق يف ةلي يبنلا نع : هنع هللا يضر

۔ -_ ١٦١



 كلذ يف ةصخرلا ينعي ث « هللا ةقدص اولبقاف مكيلع هللا اهب قدصت ةقدص

 . هباتك يف هللا طرش ام ىلع نيرفاكلا ةنتف نم نمألا عم

 ليللا يف هلثم يف رطفي ارفس دارأ نمو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 مكنم ناك نمف ل :: هللا لاق ، ليللا نم راطفالا ىون اذا راطفالا هلف

 مل رجفلا عولط دعب رفاس نمف هم رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم
 هطقسي نأ هل سيلف هرفس لبق هموص هيلع بجو دق موي كلذ نأل هموي رطفي

 انباحصا دنع لدبيو هيلع ةرافك الف رفاس نأ دعب رطفأ ناو هسفن نع
 . ةباحصلا فلتخا دقو ، هموص نم ىضم ام

 هللا لاق لضفأ وهف ماصف موصلا ىلع ردق نمو & باتكلا نمو

 اهلبق نمل ةصخر رفسلا يف رطفلاف ه مكل ريخ اوموصت ناو ت : ىلاعت
 . لضفأ موصلاو

 نيخسرفلا ىدعتي هرفس يف جرخي يذلا رفاسملاو أ باتكلا نمو

 ةثالث يف لاق نم امأف { انباحصأ لوق يف هل تضرع ةجاح يأ يف جرخيو

 ناك اينغ رطفي نا هل رفاسملا نا نايع لهأ يأر نمو ، صخرأ اذهف مايأ

 ماص ام هيلع ضقتنا رفسلا يف رطفاف عجر مث رفسلا يف ماص نمو . اريقف وأ
 موصلا نيب ريخ هنال انباحصأ ضعب لوق يف هبقعأ يذلا راطفالاب رفسلا يف
 ريخ وهف رطفي ملو ماص ناو ، رخأ مايأ نم ةدعف رطفأ ءاش ناو رفسلا يف

 رفسلا يف هيلع ضقني الف رطفأف ارفس داع مث رفاسملا عجر نا امأف .3 هل

 . لوألا رفسلا يف ماص ام يناثلا

 لوسر اي : لاقف ةلي هللا لوسر ىتأ الجر نأ يورو ، باتكلا نمو

 لاقف ى ترطفأ اذا حانج ىلع لهف رفسلا يف مايصلا ىلع ةوق يب دجأ هللا

۔ -_ ١٦٢



 بحا ناو ، نسحف اهب ذخأ نمف هللا نم ةصخر يه » : ةي هللا لوسر

 رفسلا يف لجر ىلع رم هنا رخا ثيدح ىفو « هيلع حانج الف موصي نا

 هللا لوسر ىمس دقف « هللا ةصخر اولبقا » : لاقف بوثب هيلع ىجسم

 ربخ اوموصت ناو ث : هتلا لاق دقو هتلا نم ةصخر رفسلا يف مايصلا

 . هه مكل
 ةلي هللا لوسر عم انرفاس : لاق ثيدحلا ضعب يفو : باتكلا نمو

 يف مترص مكنا » : ةي هللا لوسر لاقف الزنم انلزنف مايص نحنو ةكم ىلا

 رطفأ نم انمو ماص نم انمف ، ةصخر تناكف « مكل ىوقأ رطفلاو مكودع

 مكل ىوقأ رطفلاو مكودع نوحبصم مكنا » : لاقف رخآ الزنم انلزن مث
 انمف هللا لوسر عم انك لاق ضعب ىور دقو : لاق مث . اورطفأف « رطفأف
 مئاصلا ىلع رطفملا الو ، رطفملا ىلع مئاصلا بيعي الف رطفملا انمو مئاصلا

 . ماقأ ام دعب ميقملل هئاضق نم لضفأ رفاسملل موصلا نألو

 نا هل ادب مث رفسلا يف رطفم هنا ىلع حبصأ نم ليقو : باتكلا نمو

 رفسلا يف هموص نم ىضم ام هيلع ضقتني : لاق ، رطفي الو همايص متي

 رطفي نأ ىون مث مئاص هنا ىلع حبصأ نم اماو ، راطفالا ىلع حبصأ ثيح

 . هموي لدبي دقو هيلع ءيش ال ليق دق ليللا ىلا ائيش لكأي ملو

 هدلب ريغ عضوم يف اثبال ناك نمو ۔ ءايضلا باتك نمو ۔ : ةلأسم
 . هل اريخ ناك ماص ناو راطفالا هل عساوف رفاسملاو { موصلا هل هب رومأملاف

 ميقم وهو ناضمر رهش كردي نميف سانلا فلتخاو : باتكل ا نمو

 رطفي مل رفاس مث ميقم وهو ناضمر رهش هكردأ اذا : موق لاقف ")هلهأ رفاس

 . ؛ههإ همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف إ : لاق ىلاعت هللا نأل هرفس يف

 . ( هلحل رفاس ) ةخسن )١(

 ۔- _ ١٦٣



 رفاسي نا هل سيل : لوق لاقو ، رطفيو رفاسي نا هل : نورخا لاقو

 . رب ف الا ناضمر هكردأ اذا

 . قزرلا بلط يف رفاسي نأ هل : نورخا لاقو

 نارمع زواجف ليللا يف ارفاسم جرخ نا كلذكو : هل تلق : ةلأسم

 نيخسرفلا ةزواجم ىون دقو ناضمر رهش يف راطفالا ىونف رجفلا لبق هدلب

 ؟ نيخسرفلا ةزواجم لبق كلانه رطفي نا هل له

 . نيخسرفلا ةزواجم ديري ناك نا كلذ هل ليق دق هنا : ىعم لاق

 نيخسرفلا ةزواجم لبق هدلب ىلا عوجرلا ىون مث رطفأ ناف : هل تلق
 لكأي ال نأ ينبجعي : لاق ؟ عوجرلا ةين لعب مويلا كلذ لكأي نا هل له

 . عوجرلا ىلا هتين لوح اذا موصلا ىلا هتين لوحي ناو مويلا كلذ

 نا لعب هدلب لخدي نأ لبق وأ هدلب ف مويلا كلذ لكأ ناف : هل تلق

 ٠. ملعأ هللاو هموي

 ليللا لوأ يف ترهط اذا ضئاحلا ةلزنمب كدنع وهو : هل تلق

 ؟ تضاح و أ

 هعفدت ال ثيح نم رمألا اهاتا هنأل هنم رذعا يدنع ضئاحلا : لاق

 . ىنعملا يف اههبش يف يدنع جرخي الو

۔ - ١٦٤



 رشع نماثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ربكلا خيشلا موص ف

 هيبأ ةدج نا ثيدحلا عفرو بوبحم نب دمحم انثدح : رثؤملا وبأ لاق

 اهنع ديز نب رباج اولأسف موصلا قطت مل ىتح تربك دق ليحرلا مأ يهو
 لاق ، كلذ اولعفف ناضمر رهش نم اورطفا اذا اهنع اوموصي نأ مهرمأف

 ايهنم دحاو لك بغرف اهنع موصي ايهيأ اسفانتف نانبا امل ناكو : هللادبع وبا

 اولأسف . يناثلا ناضمر رهش رضحو لوحلا ناك املف مئاصلا وه نوكي نا

 لك اهنع اومعطا : مهل لاق : معن اولاق ؟ يه ةّيحَوأ : مهل لاقف اهنع ارباج

 كيردلا نب دلاخ نع بتكلا ضعب يف لع ءىرق دقو ث انيكسم موي
 تسلو هيلع ءيش الف موصلا قطي مل نم : الاق ايهنا نمحرلادبع نب ةعيبرو
 : هللا لوقل اقفاوم اهلوق تدجو نكلو نيملسملا ةمئا نم ايهفرعا

 لاقو اهتقاط الا : نيرسفملا ضعب لاق هم اهعسو الا اسفن هتنا فلكي ال

 نا لوقن يذلاو { اهيلع هللا هضرف ىذلا اهنيد الا : ليوأتلا لهأ ضعب

 هضرم لاط اضيرم نا ولو { هقيطي ال ايب ادبع ذخأي نأ نم مركأو محرأ هللا

 تومي ىتح فعضلا نم هموصي الف ناضمر رهش هيلع رميو ةنس دعب ةنس

 ىلع ردقو يفوع وه ناف هنع معطي ملو هنع مصي ملو . كلذب هللا هذخأي مل
 موصلا قطي مل اذا ريبكلا خيشلا يف لوقن كلذكو ، رطفأ ناك ام لدبأ لدبلا

 قطي ل ناو لدبأ لدبي نأ ىلع ردق وه ناف هنع معطي الو هنع ماصي الف

۔ _ ١٦٥



 موصي ال كلذكو دحأل دحأ يلصي ال هنأل هرذع عقو دقف تومي ىتح لدبلا

 ريبكتب ال اهقطي ملف ةالصلا نع فعض اريبك اخيش نا ولو & دحأل دحأ

 نا هيلع سيل مايصلا كلذكو { دحأ هنع ىلصي نا هيلع نكي مل ءامياب الو

 خيشلا ناكل هنع معطي وأ هنع ماصي هنا اولاق ايك ناك ولو & دحأ هنع موصي

 هنع معطيف هل لام الو هنع موصي دحأ هل سيل موصلا قيطي ال يذلا ريبكلا
 ناك نم ىلع كلذ امنا اولاق ناو كلذك كلذ سيلو ةضيرفلل اعيضم ناكل

 ةضيرفلا ")ءادأ هنع تفلتخا دقف هنع معطي لام هلو ، هنع موصي يلو هل

 ةالصلا كلذك كلذ سيلو ضعب نع ةعوضومو ضعب ىلع ةبجاو نوكت
 دقف قطي مل نمو ، ضرفلا هيلع بجو ايهقاطا نم دحاو ايهضرف مايصلاو
 هللا باتك اذه نكلو مهلوق نيملسملا ىلع درن الو هرذع لزن

 امم } اهتقاط الا كلذ ريسفت همي اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال : لوقي

 نم مصاع نب ديبل هل لاقي راصنالا نم اخيش نا انل ركذ دقو اهيلع ضرف

 ريبكلا خيشلا ىلع ام هللا لوسر اي : لاقف ةلي يبنلا لأس لهشألا دبع ينب

 موي لكل معطاو ، رطفأ ءاش ناو ماص ءاش نا » : لاقف موصلا قطي مل اذا

 ةيآلا هذه اهتخسن مث « ماعطلا نم اريخ مايصلا لعج مث نينيكسمو انيكسم
 اهددع يف هللا لزنأ نيح 5 مايألا ددع نم ناك امو ، ماعط ةيدف نم ناك ام

 ىدهلا نم تانيبو سانلل ىده نارقلا هيف لزنا يذلا ناضمر رهش
 يف جرخملا وه ناقرفلاو ث مارحلاو لالحلا نم نايب ىدهلا « ناقرفلاو
 نا لقعلا لهأ ملع دقو هي همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف > 0 نيدلا

 { رهشلا نودهشي ضرألا لهأ لكو ناك ثيح دحأ هنع بيغي ال رهشلا

 هنكسي يذلا هدلب يف هلهأ يف رهشلا مكنم دهش نمف انه اه ىنعملا نكلو

 )١( ) ةضيرفلا اذإ تفلتخا دقف ( ةخسنلا .

 ۔ -_ ١٦٦



 رهش نم اموي رطفي نأ دارأ الجر نا ولو ةيدف هيف سيلو هموص ابجاو همصيلف
 نم ضرألا يف ايب قدصت ولو ال هنم لبقي مل نيكسم فلا معطيو ناضمر
 مايص هيلعف بوتيو مدني مث اموي رطفيف ىلتبي نا الا ماعطو ةضف وأ بهذ
 . كلذ يف فلتخا دقو © نيرخآ نيرهش مايص ةرافكو ناضمر رهش

 رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو رثكأ : لاق نم لاقو { لقأ : لاق نم لاقف

 ىلع وأ اضيرم ناك نمو إ : لاق مث ، رارصالا ىلع ةرافكلا هل زوجت الو

 يف رفاسملاو ضيرملل صخر ه رسيلا مكي هللا ديري رخأ مايا نم ةدعف رفس
 لوقي هللا اوربكتلو رهشلا ةدع ةدعلا اولمكتلو رسعلا مكب ديري الو راطفالا

 يك لوقي نوركشت مكلعلو هنيد رمأ نم مكاده ام ىلع هللا اومظعتلو

 اناك ام الدبأ هرفس نم رفاسملا عجرو هضرم نم ضيرملا ءىرب اذاف اوركشت

 . مايألا ةدعو ةيدفلا نم اهلبق ناك ام تخسنو ةيألا هذه تتبثف ارطفا

 موصلا نع ربك لجر نع هتلأسو { ةرفص يبأ عماج نمو : ةل اسم

 معطي وأ ناضمر رهش ناكم ارهش هنع موصيل غلاب دلو هل ناك نا : لاق
 . مهروحسو مهؤ اشع هيلع ىرخال ا ةنسلاو . انيكسم نيثالث هنع

 ملو موصلا نع دبعلا ربك اذا اذه ليق دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ءيش نع زجع نمو كلذ هيلع سيل هنا ليقو { هنع معطاو هنع ميص هقطي
 مل ناو 3 رخا مايأ نم ةدعف هتوم لبق لدبلا ىلع ردق ناف هنع هللا هرذع دقف

 امناو رفس وأ هيلع كلذ نوكي ضرم نم رذع ريغل تقولا يف زجع دقو ردقي
 هيلع سيلو هريغ هنع موصي الو ماعطا هيلع سيلف قلخلا يف فعضو ربك وه
 . لصألا يف روذعم هنال توملا هرضح ىتح موصلا قطي مل نا ةيصو

۔ ١٦٧١ ۔



 رمتعملاو لاقع وبا ()ريحرلا نا : نايفسوبا لاقو { باتكلا نمو

 الاقف ديز نب رباج ايتأف هيلع ردقت ملف موصلا نع ايهما تربك ةريبه يبا دج

 اهنع اموص : رباج ايمل لاقف ناضمر رهش موص نع زجعت ليحرلا ما نا : هل
 ليحرلا اهنع ماصف همآل كلذ ىلي نأ ايهنم دحاو لك بغرو كلذ يف اسفانتف

 ةّيحَوأ : اهل لاقف ديز نب ارباج ايتأف ةنسلا لوح ىلا تيقب مث امهركا ناكو

 دق : نايفس وبا لاقو 5 اهنع ايعطا : ايل لاقف . معن : الاقف ؟ دعب يه

 امهرما دق هنا ريغ ماعطلاب وأ موصلاب ةرم لوأ رمأ ايهيأب يردا ال تككش

 . موصلاو ماعطلاب

 هم مايصلا مكيلع بتك اونما نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق : ةلأسم

 : هلوقو هم مكلبق نم نيذلا ىلع بتك ايك مايصلا مكيلع ضرف لوقي
 © مايصلا نوقيطي نيذلا مه سابع نبا نع ه هنوقيطي نيذلا ىلعو

 ماعطا ةيدف » نيكاسملا ماعطا نوقيطي : لوقي ناك هنا نسحلا نعو

 . 4 نيكسم
 مايصل ا الا دبعل ا ىلع سيلو خوسنم ماعطال ا نا ليق لق { هربغ نمو

 ردق نا رطفا ام لدب هيلعو . هيلع ماعطا الف ردقي مل اذاو { ردق نا

 . كلذ ىلع

 لام اهل سيلو دالو أ الو موصل نع ارك : ارم او لجر نعو : ةلأسم

 ؟ موص امهيلع له موصلا اعيطتسي مل لام امهل وأ

 ۔ قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد ۔ باتكلا ةطوطخم نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيتخسنلا يف اذكه )١(
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ۔ ١٦٨ ۔-



 لام ايل نكي مل ناو { ايهنع معطا لام ايل ناك نا : ديلولا وبا لاق

 اعيطتسي مل اذا ايل رذعلا لزنأ دق هللا نأل اموص امهدالوأ ىلع نا لوقا امف

 اهنع موصلا لضفأ يأ لام ايل ناك نا تركذو . ايمل لام الو موصلا

 ؟ ماعطا وأ

 نا ۔ هللا همحر : عيبرلا لاقو ك لضفأ ماعطالا : ديلولا وبا لاق

 مهل سيلو موصلا اوقيطي ل اذا هتخأ نعو همأ نعو هيبأ نع موصي لجرلا

 رذنلا مايص وأ ناضمر موص ناك نا هنم اومعطي نأ ىلع ")راسي

 . هتنبا ناك ولو هيلو هنع موصي هناف فاكتعالا وأ

 لك يف معطت : لاق موصلا عيطتست ال ةيبص وأ ةأرما نعو : ةلأسم

 . انيكسم نيثالث ناضمر

 ريغص نم موصلا قطي مل نم ليق دق : ديعس نب دمحم ديعس وبا لاق
 هللا لوقل ليق اميف خوسنم ماعطالاو هنع معطي نأ هيلع سيلف ريبكوأ
 . « رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف » : ىلاعت

 غلبي مل يذلا ريغصلا امأو ريبكلا يف كلذو 3 رخأ مايأ نم ةدعلا الا سيلف

 كلذ هيلع لعجي ال اضعبو قيطي ناك اذا كلذ هيلع لعجي اضعب نأ بسحأف

 . للا بحأ وهو غلبي ل اذا

 فصن انيكسم موي لك معطا موصلا نع زجعف ربك نمو : ةلأسم
 . نيكسم موي لك تارافكلا يف عنصي ايك ةطنح نم عاص

 )١( ) اومعطي نأ ىلع ةرسي 3، ( ةخسن .

 ۔ -_ ١٦4٩



 خيشلا نا ىلع ملعلا لهأ لك عمجأ ءايضلا باتك نمو : ةلأسم
 اذا ايهيلع اميف اوفلتخا مث ارطفي نأ موصلا نع نيزجاعلا زوجعلاو ريبكلا

 نع معطي موق لاقو ادحاو انيكسم موي لك ايهنع معطي نأ موق بجواف ارطفا
 ةرافك نم ريبكلا خيشلا ىلع ءيش ال موق لاقو .{ ادم ريبكلا خيشلا

 « نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو » : ىلاعت هللا لاق 3 اهريغ الو
 نافعضيف ناموصي اناك ناذللا ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا كلذ ليق

 يدهي وأ هروطفو هروحس ةأرماو لجر انيكسم موي لكل دحاو لك نع معطيف

 قهار دق يذلا مالغلا كلذكو ناميالل نيكاسملا يفكي ام ردق ابح هيلا

 الف هنع معطي مل ناو هنع معطي نا بحتسي موصي نا عيطتسي الو ىهتشاو
 . غلبي ىتح ساب

 ناك ناف دالوأ ايلو موصلا اقيطي ملو ةأرما وأ لجر ربك اذاو : ةلأسم

 نأل اموص امهدالوأ ىلع نا لوقأ الف لام ايل نكي مل ناو ايهنع معطا لام امهل

 ال ناك ناو { ايل لام الو موصلا اقيطي مل اذا رذعلاب امل ءاج دق ىلاعت هللا

 خيشلاو : لضفلا لاقو ديلولا يبا لوق اذه ، لضفأ ايهنع ماعطالاف لام

 ريبكلا هدلو هنع ماص لام هل نكي مل ناف هنع معطي موصلا ىلع ردقي ال يذلا

 كلذ ىلع نوربجي يردأ الف اعيمج اوبأ ناف رخآلا ىبأ ناف . رخآلاف ىبأ ناف

 مهمزلي الو اوعاسأ دقف اوموصي نأ اوبأ ناف لاق ام لثم مشاه نعو ى ال مأ

 لعف ناف موصي نأ هل سيلف هسفن ىلع ينافلا خيشلا فاخ اذاو ةءاسالا الا
 . ةيصعم هنم كلذ ناك فوخلا عم

 نأ اردقو موصلا نع ازجع اذا ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا لجرلاو : ةلأسم
 اموي اردق اذا لاحملا نم اذهف رهشلا ىضقني ىتح اموي ارطفيو اموي اموصي

۔ -_ ١٧٠



 ىلع اذه دعب اردقي مل ناف هب ناييحي ام ردقب ارطفأ كالملا افاخ ناف رثكأ اردق

 . ةثرولا موصي وأ ايهنع معطي لوقا ناذللا ايهف موصلا

 فصن انيكسم موي لك نع معطا موصلا نع زجعف ربك نمو : ةلأسم
 يف سانلا فلتخا ى نيكسم لك ةرافكلا يف عنصي ايك ةطنح نم عاص
 لاقو عاص موق لاقو دم موق لاقو عاص فصن موق لاقف اهردقو ةيدفلا

 : لاق ىلاعت هللا نأل } ةيدفلا إلع لدي نآرقلا رهاظو هيلع ةيدف ال نورخا

 ىلع بجت ةيدفلا ىرأ ال : سنأ نب كلام لاقو { همه نيكسم ماعط ةيدف

 . هلعفي نا بحاو لاق ينافلا خيشلا

 نيذللا زوجعلاو ريبكلا خيشلل نيكاسملا معط امأو : ةلأسم

 . اروحسو اروطف انيكسم نامعطي امناف موصلا ناقيطي ال

 نع دبعلا ربك اذا هنا اذه ليق دق هنا ىعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 نمو ، كلذ هيلع سيل هنا ليقو هنع معط اوأ . هنع ميص هقطي ملو موصلا

 نم ةدعف هتوم لبق لدبلا ىلع ردق ناف © هنع هللا هرذع دقف ءيش نع زجع

 كلذ نوكي ضرم نم رذع ريغل تقولا يف زجع دقو ردقي مل ناو ، رخأ مايأ
 موصي الو ماعطا هيلع سيلف قلخلا نم فعضو ربك وه امناو رفس وأ هيلع
 هنأل توملا هرضح ىتح موصلا قطي مل نا ةيصو هيلع سيلو 5 هريغ هنع
 . لصألا يف روذعم

 ناف موصي نا هل سيلف هسفن ىلع ينافلا خيشلا فاخ اذاو : )ةلأسم

 الك يف رركم . هلعفي نأ بحأو : لاق : هلوق ىلا - فاخ اذإو) : هلوق نم مالكلا )١(

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد © ةثلاثلاو ةيناثلا نيتخسنلا

 ۔ _ ١٧١



 فصن انيكسم موي لك معطا موصلا نع زجعف ربك نمو : ةلأسم
 يف سانلا فلتخاو © نيكسم لك ةرافكلا يف عنصي ايك ةطنح نم عاص

 لاقو عاص موق لاقو دم موق لاقو عاص فصن موق لاقف اهردقو ةيدفلا

 : ىلاعت لاق هنال ةيدفلا ىلع لدي نآرقلا رهاظو . هيلع ةيدف ال : نورخأ

 ىلع بجت ةيدفلا ىرأ ال : سنأ نب كلام لاقو { هم نيكسم ماعط ةيدف «

 . هلعفي نأ بحاو لاق © ينافلا خيشلا

 لك معطا موصلا نع زجعو ربك نمو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 نيكسم لك ناميالا ةرافك يف عنصي ايك ةطنح نم عاص فصن انيكسم موي

 : عوكالا نب ةملس نع لاق 5، هم مكل ربخ اوموصت ناو » تلزن ةيالا نال
 نم ناك ه نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو » : ةيآلا هذه تلزن امل

 نمف ث : اهتخسن ىتلا ةيآلا هذه تلزن ىتح ىدفو رطفا رطفي نأ دارأ

 عيمجلا ىلع ىلوألا ةيآلا يف ضرفلاف ه% همصيلف رهشلا مكنم دهش

 : هلوقب رييختلا لطبأ ةيآلا هذه خسن ايلف فيعضلاو يوقلا هيف فلتخي ال

 نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا مكنم دهش نمفإل
 مكب هللا ديري » : ىلاعت لاق رفاسملاو ضيرملل رطفلا حابأ ه رخأ مايأ
 ناقيطي ال نيذللا زوجعلاو خيشلل حابأ همي رسعلا مكب ديري الو رسيلا

 خسنلا لبق ناك انباحصأ ضعب هب لاق ام ىلع ايل ماعطالا يقبو موصلا

 ةيناثلا ةيآلا يف ارطفي نأ ضيرملاو رفاسملل حابأو معطيو رطفي نا خيشلل
 اموصي مل ناف ةحصلا دعب اموصي نأ ايهمكح يقبف ىلوألا يف ايل حابأ ايك

 نب عفان نع يور كلذك ةيصولا دعب ىلوآلا ةيآلا يف ماعطالاف اتام ىتح

 مل ناضمر رهش موص هيلعو تام نمف » : ةي هللا لوسر لاق : لاق رمع
 : لاق هنا يور دقو «رب نم عاص فصن موي لك هنع معطي : لاق هضقي

 معطي هناف ربك نم لكو انيكسم موي لك هنع معطيلف موص هيلعو تام نم »
۔ _ ١٧٢



 اذهو موصلاب ليق دقو هتافو دعبو هتايح ف هلام نم ثيدحلا اذه . « هنع

 . موصلا وأ معطلاف يحلا امأو { هنع موصلا زئاجف تيملا امأف ةنسلاب هبشأ

 موصلا نع نيزجاعلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا ركذ

 خيشلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق : فارشألا باتك نم

 نأ موصلا نع نيزجاعلا زوجعلا ةأرملاو دارأ هلعل : فيضملا لاق . ريبكلا

 يعفاشلاو يعازوألا ناكف "'١ارطفأ اذا اهيلع اميف اوفلتخا مث ارطفي

 موي لك نع ايهنم دحاو لك معطيو نارطفي : نولوقي يأرلا باحصأو

 لاقو '}. سوواطو ريبج نب ديعس نع لوقلا اذه انيور ادحاو انيكسم

 انافج نفج ناو 5 ءاش نا ادم معطي نا خيشلا ين قاحساو لبنح نب دمحأ

 ديرد نب دلاخو نمحرلادبع نب ةعيبر لاقو { كلام نب سنأ عنص اك

 كلذ يورو هريغ الو ةرافك نم ريبكلا خيشلا ىلع ءيش ال بويأو روث وبأو

 . لوقن هبو لاق لوحكم نع
 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ناقيطي ال نيذلا ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا ىلع نا فالتخالا نم

 كلذل نيرسوم اناك اذا انيكسم موي لك نع ايعطي نا نالقعي امهو موصلا

 . ارطفيو

 ايهنع موصيف ايهنع اييص هب ارسوي ملو كلذ اقيطي مل اذا : لاق نم لاقو

 . لدبلا اهيلعف لاح ىلع كلذ دعب هاقاطا ناو ارطفا اذا امهماحرا ضعب

 لدب ايهنع موصي نم ارجتأي نأ اهيلع نأ لوقلا ضعب يف نأ بسحاو

 . اراهع ارطفا ( ةخسن ) )١(

 )٢( (سؤاط) لصألا يف .

 ۔ _ ١٧٣



 كلذ امهيلع سيل نا مهلوق ضعب يفو ، كلذل نيرسوم اناك اذا ارطفا ام

 اقاطأ ناو امهريغ ايهنع لدبي لدب الو 7 اهنع امهريغ مايص الو ماعطا نم

 { اهيلع ناك هاقاطاو هلدب ىلع اردق ناو ارطفأ اقيطي مل ناو اماص موصلا

 نع امهراطفا ناك اذا امهيلع ءيش الف الدب اقيطي ملو هنع امهزجع مت ناو

 ىلع وه امناو ، رييختلا ىنعم ىلع يدنع ريبكلا راطفا سيلو ، رذعو زجع

 هب ييحي ام رادقمب رطفأ ردقي مل ناف قيطي ال ىتح موصي هنأل زجعلا ىنعم
 لك ناك ولو هيف موصلا ىلع ردق موي لكو ةلاح كلتف هسفن ىلع نمأيو هسفن
 نم هنأل موصلا ىنعم يف حصأ يدنع لوقلا اذهو & كلذ ىلع ناضمر رهش
 ةيدفلاو موصلا لوأ يف تناك امك ةيدفلا هيف زوجي ال هنالو { نادبالا لمع

 مايصو ماعطا هيلع عمتجي الو لدبلا هيلعف ةيدفلا يزجت ال ناك اذاف ةخوسنم
 . هيلع ردق اذا

 هنوقيطي نيذلا ىلعو » : لجو زع هللا لاق : رباج يأ باتك نمو

 ناذللا ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا كلذ نا ليقف هم نيكسم ماعط ةيدف

 ايهنم دحاو لك نع معطي هناقيطي الو موصلا نع نافعضيف ناموصي اناك

 ردق ابح هيلا يدهي وأ هروطفو هروحس ةأرما وأ لجر نيكسم موي لكل

 . ناييالل نيكسملا يطعي ام

 دهع ىلع تربك ازوجع نا » : ۔ هللا همحر _ نايفس وبأ لاقو : ةلأسم

 رهش موص نع تزجع دق اهنا : اهدلو هل لاقف هللا همحر ديز نب رباج

 ايهنم دحاو لك بغرو كلذ يف اسفانتف اهنع اوموص : رباج ايل لاقف ناضمر
 ايتأف ةنسلا لوح ىلا تيقب مث ايهنم ربكألا اهنع ماصف هتدلاو نع موصي نأ

 اهنع اومعطا : امل لاقف . معن : الاقف ؟ دعب يه ةَحَوأ : لاقف ارباج

 اهرمأ دق هنا ريغ ةرم لوأ رمأ امهيأب يردأ ال : نايفس وبا لاقو

 . موصلاو ماعطالاب
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 هللا لوق ىنعم يف سانلا فلتخاو ، دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 مهنم ريثك لاقف 4 نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو » : لجو زع

 اهمكحو ةخوسنم تسيل نورخا لاقو ، موصلا ةيا اهتخسن ةخوسنم اهنا

 ىلع امهتفلاخمب دهشي ام ةيآلا رخآ يفو انباحصأ ذخأي لوقلا اذهبو قاب
 نمف نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ل : لاق ىلاعت هللا نأل هليوأت

 لدعأب ملعأ هللاو « مكل ريخ اوموصت ناو هل ريخ وهف اريخ عوطت
 . نيليوأتلا

 اذا اموصي نا عضرملاو لماحلل سيلو اضيأ هعماج نمو : ةلأسم

 اهنم كلذ ناك فوخلا عم اتلعف ناف اهيدلو ىلعو ايهسفنا ىلع اتفاخ

 . ينافلا خيشلا كلذكو © ةيصعم

 نيذلا ىلعو » : لجو زع هلوقو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 نمو ماص ءاش نم لوألا موصلا يف اوناك ليق هي نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي

 نيكسم ماعطاب هموص يدفي موصلا قيطي حيحص وهو رطفأو معطا ءاش
 نينيكسم معطاف نيكسم ىلع داز نمف اريخ عوطت نمف ةطنح عاص فصن

 ماعطلا نم ه مكل ريخ اوموصت ناو » دحاو معط نم هل ريخ وهف رثكأ وأ
 يذلا ناضمر رهش » اهتخسن ةخوسنم اهنا ليقف 4 نوملعت متنك نا »
 ىلعو : هلوق يف ليق دقو { رايخلا بهذو هه سانلل ىده نارقلا هيف لزنا

 ماعط ةيدف هنوقيطي ال نيذلا ىلعو يأ هه نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا

 افعض دق ناذللا زوجعلاو ريبكلا خيشلا كلذكو ةخوسنم ريغ اهناو نيكسم
 . كلذب ملعأ هللاو مهنع معطي موصلا نع

۔ ١٧٥ ۔-



 نيذلا ىلعو > : ىلاعت هلوق نيرسفملا ضعب رسفو : ةلأسم
 لاق ، برعلا ةغل يف فورعم اذهو هنوقيطي ال نيذلا ىلعو يأ هم هنوقيطي
 : موثلك نب ورمع

 انومتشت نا ىرقلا انلجعف انم فايضألا لزنم متلزن

 نيذلا ه هنوقيطي نيذلا » : مهضعب لاقو { انومتشت ال نأ دارأ

 مهيلعف موصلا نع ازجعف ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا وهو هنوقيطي اوناك
 رطفي رخا عضوم يفو ،هروحسو هروطف انيكسم موي لك نع اومعطي نأ
 . امهنع معطي وأ

  
۔ ١٧٦ ۔-



 ةرافكلا ؛ ةجوزتملا ةأرملا مايص يف

 تارافكلا موصت نأ تداراف تارافك اهيلع ةأرما يف هللا دبع نع

 موصت نا امل سيلف موصت نا هركي اهجوز ناو عضرت اهنا تركذو لاقف
 امم ذخأت نأ اهل سيلف اهجوز ىلع ام الا لام اهل سيل هنا تلاقو هنذاب الا

 . اليبس اهل هللا لعجي ىتح ربصتلف موصلا اهعنم ناف ماعطلل هيلع

 سيلو هنذا ريغب تارافكلا نم اهمايأ لك موصت نا اهل : لاق نم لاقو

 اهلو لدبلاو تارافكلا نم اهمزلي ام اهموص يف اهرطفي الو كلذ اهعنمي نا هل
 . هنذا ريغب كلذ لعفت نا

 ىلع اهرهق مث اهجوز رمأب نيمي ةرافك ةأرما تماص اذاو : ةلأسم

 يفو . اهموي لدب الا اهيلع سيلف اهبلغ نا ىلا هعنامت تناك ناف اراهن عايجلا

 اهموص نم ىضم ام اهيلعف هل تناكتسا اذاو اهيلع ءىش ال لوقلا ضعب

 . ىضرلا وأ اهل هنم ربجلا ىلع اهئطو اذا
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 اهيلع يقب ىتح ناضمر رهش مايص ةرافك اهيلع ناك نمو : ةلأسم

 ضيحلا اهاتأ مث امايأ هنم تماصف ناضمر رهش اهيلع لخد مث مايأ ةسمخ

 ناضمر يف اهترطفأ ىتلا مايألا دغلا نم تماص ترطفا املف مايأ ةسمخ

 دسفي هناف ةرافكلا يرهش مامتل مايألا ةسمخلا مايص تلصو مث اهضيحب

 ةمئاص حبصت نأ رطفلا موي ناك اذا يغبني ناك هنال نيرهشلا مايص اهيلع

 لاقو ناضمر نم ضيحلا مايا لدب رخؤتو ةرافكلا يرهش مايتل دغلا نم

 . كلذ لثم دايز وبأ

.. 
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 نورشعلا بابلا

 ءاسفنلاو ضئاحلا موص ف

 لكأتو ةداتقو ناميلس يبأ نب دامحو يرصبلا نسحلاو ءاطع لاق

 لبنح نب دمحأو زيزعلا دبع نب ديعسو يعازوالا لاق هبو برشتو

 ترهط اذا زيزعلا دبع نب ديعسو يعازوالا لاقو & هيوهار نب قاحساو

 نب دمحأ لوق اذهو ناضمر رهش ةمرح ميظعتل لكأت مل ناضمر رهش يف ةأرملا
 . برشلاو لكألا عدت يأرلا باحصأ لاقو & قاحساو لبنح

 . اهراهغ ةيقب برشتو لكأت : كلام لاق

 . تءاش نا اعيمج نيلاحلا يف لكأت : ركب وبأ لاق

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 عم ضيحلا توبث دعب رهطت يتلاو راهنلا يف ضيحت يتلا يف فالتخالا نم
 . مويلا كلذ ةداعا اهيلع نا مهقافتا

 . تضاح اذا راطفالاو لكألا نع كسمتو رطفت ال : لاق نم لاقف
. ترهطتو ترهط اذا راطفالا مامتا نع كسمتو



 اهيلع نا لوقلا ضعب يف نأ وجرأو كلذ اهيلع سيل : لاق نم لاقو

 ) يدنع كلذ يناعم حصأو تضاح اذا كلذ اهيلع سيلو ترهط اذا كلذ

 عمتجم امو اهعفني الو اهل متي ال اميف موصلا مامتا اهيلع بجي ال نأ مكحلا ين
 . اهيلع هتداعاو اهموص نم هداسف ىلع

 : لاستغالا رخؤتف رجفلا عولط لبق رهطت ةأرملا ركذ

 رخؤتف رجفلا عولط لبق رهطت ةأرملا يف اوفلتخاو : ركبوبأ لاق
 . حبصت ىتح لاستغالا

 كلام لوق يف طرفت مل وأ لاستغالا يف تطرف ىضقت : ركب وبأ لاقف

 . هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو

 كلذ يور . بنج ١ ةلزنمب يهو اهموص دسمي هلعل : فيضم ا لاق

 . لوقن هبو : ركب وبأ لاق ءاطع نع

 ضئاحلا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 مهلوق ضعب يفف ، كلذل ةدمعتم حبصت ىتح لستغت الف ليللا يف رهطت
 اهيلع نا مهلوق ضعب يفو { ةرافكلاو اهموص نم ىضم ام لدب اهيلع نا
 اهيلع اينا هنا مهلوق ضعب يفو اهيلع ةرافك الو اهموص نم ىضم ام لدب
 يف اهيلع نوددشي مهلوق يناعم تدجوو 3 دمعتلا ىلع اذهو اهموي لدب
 يف مهلوق نم ملعأ ال ينأل بنجلا نم رثكأ عضوملا اذه يف ةرافكلا ىنعم

 ملعأ الو حبصأ ىتح ادمعتم لسغلا كرت اذا ةرافكلا هنومزلي مهنا بنجلا

 ماع مقر { ةثلاثلا ةخسنلا اهيلع هتداعاو اهموص نم داسف ىلع عمتجع الو ) ةخسن ) ()

 . ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو & قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد ، ٨٠١ صاخ , ٠
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 هيلع امنا هنا حبصأ ىتح ادمعتم لسغلا كرت اذا هنا هيف احرصم مهلوق نم

 لدب اهيلع امنا هنا مهلوق نم اصن ضئاحلا يف كلذ اولاق دقو © هموي لدب

 موصلاو ءاوس لسغلا بوجو يف اهمكحو ءاوس هبتشم يدنع اهمكحو اهموي
 كلذ هبشأ ةدمعتم لسغلا تكرت اذا ةرافكلا ىنعم ضئاحلا يف هبشأ ناف

 . ىنعملا اذه يف» هموي لدب هيلع اينا نوكي نأ هبشا ناو بنجلا يف يدنع

 نم لاقف ضيحلا نم رهطت يتلا امأو . رطفت كلت ناف ةمئاص تحبصأ
 . ترهط اذا لكألا نع كسمت نا امهل بحتسي : لاق

 يجنا اهيف اولاق دقو ارطفم ناك دقو رفسلا نم مدقي يذلا كلذكو

 . اضيأ اهيلع سأب الف الكأ ناو ناكسمي

 ترهط مث امايأ ترطفأف ناضمر رهش يف تضاح ةأرماو : ةلأسم

 الف ةدحاو ةرم تضاح وأ امايأ ترطفأف . اضيأ تضاح مث امايأ تماصف

 تماصف ناضمر رهش يف ترطفأ ام لدبت تذخأف ناضمر رهش ىضقنا

 مات هناف ؟ اعباتتم موصلا نوكي مأ تماص ام اهل متي له تضاح مث امايأ

 . رهطت ام نيح نم اهموص ىلع ينبتو ضيحلا اهيلع عطق اذا اهل

 نم لدبلا يف ءالؤه ذخا اذا ضئاحلاو رفاسملا يف كلذكو : ةلأسم

 ضرم وأ رفس ىنعم يفوأ ضيحلا يف وأ ضرملا يف وأ رفسلا يف هورطفأ راطفا

 هضرم نم حصي وأ هرفس نم مدقي ام نيح نم هموص ىلع ىتنب اذاف ، رطفيف
 . مهل مات هناف مهمايص ىلع اونبو اهضيح نم ةأرملا رهطت وأ

 هبشأ ناو ) ءاج ثيح صنلا يف فالتخا درو ةيناثلا ةخسنلا يفو كلذ هبش ( ةخسن ) )١(
 يموقلا ثارتلا ةرازو ۔ قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد ، ٠٤ ماع مقر 8 ٣ ةخسن ( مامتلا نوكي نأ

 . ةفاقثلاو
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 ترهطف ناضمر رهش نم موي لوأ يف تدلو ةأرما يف ليقو : ةلأسم

 نيموي وأ اموي تماص املف . اموي نوعبرا الخ ىتح لستغت ملف مايأ ةرشع ىف

 تدلو دق تناك وأ هتدلو دلو لوأ وهو مدلا اهاتأ مايأ ةسمخ وأ مايأ ةثالث وأ
 نا رهطلا تأر ام ىتم ءيش اهيلع لهو كلذ ىلع ترهطف ادلو كلذ لبق

 لقا اولاقو تماصو تلصو تلستغا رهطلا تأر ام ىتمف ؟ لصتو لسغت

 تاولصلا كلت لدب اهيلعف مصتو لصتو لستغت مل ناف مايأ ةرشع سافنلا

 : لاق نم لاقو . ةلهاج تناك اذا اذهو اهيلع ةرافك الو . مايصلاو

 . اذهربغ

 رهش نم امايأ ىضقت يهو ضيحلا ةأرملا ءاج اذا لاقو : ةلأسم

 ضيحلا لبق نم ناك ام ىلع ىنبتو موصلا متتلف ترهط اذاف ناضمر

 . سأب الو

 ةمئاص تناك ةأرما نعو هللا همحر _ ديعس يبأل باوج نمو : ةلأسم

 مدلا دارأ هلعل نيموي تأر مث رهشأ ةعبرأ اهكرت دق ضيحلا ناكو ةرافك

 دعب ةلهاج اموي ترظتناو اهنع عطقنا مث ةالصلا تكرتو اهيف تلكأف

 مدلا ةعجرل اراظتنا ترظتنا ناف ؟ اهموص اهيلع ضقتني له تلق نيمويلا

 © اهيلع ةداعا ال نا بحاو كلذ ىف اوفلتخا دقف 3 اهل زئاج كلذ نا نظتو

 جرخي كلذف ث اهل زئاج كلذ نا اهنم نظ الب اهمزلي امب اهب الهج ناك ناو

 . ةداعالا اهيلعو لهاجتلا ىلع يدنع

 ناضمر رهش ف راهنلا لوأ ف تلكأ ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 . ةرافكلاو ءاضقلا اهيلع لاق . راهنلا رخآ يف تضاح مث رذع ريغل ةدمعتم
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 مايأ يف مدلا اهنع عطقناف ناضمر رهش يف تدلو ةأرما : ةلأسم
 مايأ يف اهعجار اذاف ؟ ال مأ . اهمايص متيأ مدلا اهعجار مث تماصو اهسافن

 مت اذإ : لاق نم ءاهقفلا نمف ةدوجوم ةفورعم ةلأسملا هذهف ؟ اهسافن
 مايص كلذ : لاق نم مهنمو 3 اهل مات وهف ةرهاط يهو هلك رهشلل اهمايص

 . نيعبرألا يف سافنلا مد اهعجار اذا ضقتنم

 ةأرما نع ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع لئاسم يفو : ةلأسم

 لستغتف ليللا رخآ يف رهطتو ليللا لوأ يف ناضمر رهش يف ضيحلا اهيتأي
 تضقنا ىتح امايآو يلايل كلذ ىلع لزت ملف ةمئاص حبصتو حبصلا لبق
 اهيلع ىرأ الو ةفصلا هذه ىلع 3 اهمايص اهل متي لاق ، اهضيح مايأ ةدع
 رهطتو ليللاب ضيحت اهنا لبق نم اهتداعا تناك كلذ ءاوسو تلق . لدبلا
 ضيحت امنا اهتداع تناك اذا لاق ، لبق نم اهتداع كلذك نكت ملو راهنلاب

 يف اهموصت يتلا مايألا نا ىرف كلذ اهيلع فلتخي ملو راهنلاب رهطتو ليللاب
 ىسع هنأل نهيف رطفت الو نهلدب اهيلعو اهمايصب دتعت ال اهضيح مايأ ةدع
 اهل مت رهطلا اهل مت ناف مايصلاب رمؤتف ترطفا دقو & رهطلا اهل متي نأ

 يف مدلا اهعجار ناف ليللا يف مدلا اهيلا عجري ملو ترهط ذنم تماص ام

 . مايألا كلت مايص لدب اهيلعف ليللا

 مايأ يف ترهطو ناضمر رهش يف ةأرملا تضاح اذإو : باتكلا نمو

 مت مدلا اهعجاري ملو اهرهط اهل مت ناف تماصو تلصو تلسغ اهضيح
 مايأ يف تماص ام اهيلع دسف اهضيح مايأ يف مدلا اهعجار ناو 5 اهمايص
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 مايأ هنم اهيلعو ناضمر رهش يف ةأرملا ترطفأ اذاو : باتكلا نمو

 كلذ يف اهيلع سيلو ثدحلا ةفاخم ليجعتلا امهل بحتسيف نهمايص اهمزلي

 اذاف يناثلا ناضمر رهش لخدي ىتح هكرتت الو هللا رسي ام ىتم ىضقتو دح

 ضيحلا اهيلع عطقنا ناف 3 ةعباتتم الا اهمايأ يضقت الف ءاضقلا يف تذخأ
 اهيلع دسف ترهط ام دعب نم ترطفا ناف اهيلع يقب ايب تقحلا ترهط اذاف

 . اهلك اهمايأ لبقتستف هتماص ام مايص

 اهاتاو ناضمر رهش يف ةمئاص تحبصأ ةأرماو : باتكلا نمو

 امأو ، مويلا كلذ ةيقب يف تلكا نا اهيلع سأب الف مويلا كلذ يف ضيحلا

 كسمت نا اهف بحتسيف ىلصتو هيف لستغتو اهضيح نم هيف رهطت يذلا مويلا
 . انيلا بحأ كاسمالاو { اهيلع سأب الف تلكأ ناف لكألا نع هيف

 نم ترهط اذا ةأرملا نا نيملسملا نم عمسن انك مشاه لاق : ةلأسم

 مدق اذا رفاسملا كلذكو اهموي ةيقب تلكأ راهنلا 1 ناضمر رهش ف ضيحلا

 نسحلا يبأ ظفح (ا>باوص كلذ لكو لكألا نع كاسمألاب لوقي اضعب لعل

 . - هللا همحر -

 اهءاج مث ةمئاص تحبصأ اذا ةأرملا نا : لاق نم لاقو : ةلأسم

 © لاح لك ىلع هلدب اهيلعو كلذ اهموي ةيقب لكألا نع كسمت اهناف ضيحلا
 هلدب اهيلعو تلستغا اذا هيف رهطت يذلا مويلا يف لكألا نع كسمت كلذكو

 . كلذ يف لكألا اهل اوري ملو لاح ىلع

 )١( ) ماعلا مقرلا ةثلاثلا ةخسنلا ( يف طخ ) ءاج ( ةخسن ٤٨٠ .
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 يذلا مويلا كلذ يف تلكا نا اهيلع سأب ال : هللا دبعوبأ لاق

 نم هيف ترهط يذلا مويلا كلذ يف تلكأ نا اهيلع سأب الو هيف تضاح

 نه تدوع ىتلا اهمايا تقو رظتنت مث هلدب اهيلع مويلا كلذ نال اهضيح
 . نهيف مدلا اهيتأي ناك يتلا ىلا تظفح ام

 يف تلكأ نا ةمئاصلا ةأرملا ىلع ساب ال هللا دبع وبأ لاقو : ةلأسم

 هيف ترهط يذلا مويلا يف تلكأ نا اهيلع سأب الو هيف تضاح يتلا مويلا

 . اهضيح نم

 . اذه يف ذخأن هللا دبع يبأ لوقب نسحلا نب دمحم لاق

 نم ةيقب يف رهطت ةأرملا يف دلاخ نب دمحم نع رثؤملا يبأ نع : ةلأسم

 ىضقنا املف رهطلا يف اهسافن مايأ يف موصتف ناضمر رهش يف اهسافن مايا
 دسفي ال مات اهموص نا اهسافن مايأ ةيقب يف مدلا اهعجار ناضمر رهش
 اهضيح مايأ يف ترهط اذا كلذك ضئاحلا يف ليق كلذكو : لاق 3 اهيلع

 نم ةيقب يف مدلا اهعجار مث رهشلا تمتأ ىتح تماصف ناضمر رهش رخآ يف
 . ىضقنا دق رهشلا نا كلذو مات اهموص نا اهضيح مايأ

 مايا ف مدلا اهعجار دق هنأل لدبلا اهيلع ليق دقو لاق : هريغ نمو

 . سس افنل و ضيحل

 يف ارهاط تحبصأ اذا ضئاحلا ةأرملا نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 رهطلا رظتنت نأ لبق رجفلا عولط يف اهمكح نوكيأ ناضمر يف اهضيح م ايأ

 ؟ ضيحلا مكح وأ رهاطلا مكح

۔ _ ١٨٥



 رهاط اهنا ملعت ىتح ضئاح يهف اضئاح تناك اذا اهنا : يعم لاق

 نوكي الا ضئاحلا مكح يدنعف اهلبق امو ، رظتنت ةعاس مكح اهمكح

 {. اذه ىلع يدنعو ليل رهاط ىهف ليللا يف الا رهطت نأ نكمي ال اييف كلذ

 دعب رهطلا تأرف رجفلا دعب اهرهطت ةعاس مكح اهمكح ناك اذاف هل تلق
 اهنع يزجي له مويلا كلذ تماصف اضئاح ليللا يف تناك دقو رجفلا

 . كلذ ىل نيبي ال لاق اهلدب اهمزلي الو

 بهذ ىتح لستغت ملف ناضمر رهش يف تضاح ةأرما يف : ةل اسم

 ؟ ناضمر رهش

 نيعباتتم ةخسن يفو نيرهش مايص ةرافك ةالصلا اهكرتل اهمزلي : لاق

 نيعباتتم نيرهش مايصو ناضمر رهش ناكم رهش مايص مايصلا اهكرتل

 . ةرافك

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 ةرافك الف تماص اذا ةالصلل ةرافكلا اهيلع ليق دقو لاق : هريغ نمو

 . لسغلا كرت عضومل لدبلا اهيلع نكلو اهيلع

 دق تناك اذا كلذو ةخسن يفو ترهط دق تناك اذا كلذكو : ةلأسم

 يتلا مزلي كلذكو & لسغلا تعيضو ناضمر رهش نم اهيلع يقبو ترهط
 . ناضمر رهش يف لسغلا تكرتف اهجوز اهئطو

 يف رشاع موي وأ عسات موي اهرهط لعب مدلا ىرت ةأرما نعو : ةلأسم

 ل لب اهيلع له تلق ۔ اهل عس او كلذ ن أ نظتو يهو لكأتف ن اضمر رهش

 هيف تلكأ يذلا مويلا كلذ لدب اهمزلي اينا وأ ناضمر رهش نم تماص ام

 ؟ امل عساو هنا ىرت يهو
۔ ١٨٦ ۔



 هنأ ىرت يهو هيف تلكأ يذلا مويلا كلذ لدب الا اهيلع سيل : لاق

 . اهلهجب اهرذعي نم لوق ىلع اذهو لكألا هيف امهل عساو

 تضاح مث امايا رفسلا يف تماص اذا ضئاحلا كلذكو لاق : ةلأسم

 . ضيرملا لثم يدنع يهف اهراطفا ىلع تقمأف ترهط مث

 نيرشع يف ترهطف اموي نيعبرا اهسافن تقو ناك ةأرما نعو : ةلأسم

 اهعجاري مل اذا كلذ اهموص اهل متيو موصت نأ امل له مدلا اهعجاري ملو اموي

 ترهط اذاف ؟ اهيلا جاتحا اذا اهأطي نا اهجوزل له وأ نيعبرالا يف مدلا

 نوعبرالا يضقنت ىتح مدلا اهعجاري مل ناف تماصو تلصو تلستغا

 اهيلع ناك ناضمر رهش يف يهو نيعبرالا يف مدلا اهعجار ناو مات اهمايصف

 يضقنت ىتح اهعماجي نا اهجوزل سيلو تلسغ ام دعب نم تماص ام لدب

 نا هتأرما هيلع مرحت الو ءاسا دقف رهاط يهو اهعماج ناف { نوعبرالا

 يف دعب يهو ناضمر رهش ىضقنا ناو & اهعجاري ملوأ مدلا اهعجار

 . مات اهمايصف نيعبرالا يف رطفلا دعب نم مدلا اهعجار مث نيعبرالا

 . ضقتنم ليق دقو : فيضملا لاق

 ملف ناضمر رهش يف تضاح ةأرما يف ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم

 مايص ةرافك ةالصلا اهكرتل اهمزلي لاق ناضمر رهش بهذ ىتح لستغت

 مايصو ناضمر رهش ناكم رهش مايص مايصلا اهكرتلو نيعباتتم نيرهش
 . ةرافك نيعباتتم نيرهش

 الف تماص اذا اماو ةالصلل ةرافكلا اهيلع ليق دقو : لاق هريغ نمو

 اهجوز اهئطو اذا كلذكو . لسغلا اهكرتل لدبلا اهيلع نكلو اهيلع ةرافك
 . لسغلا تكرتو

۔ -_ ١٨٧



 ليللا لوأ يف رهطلا تأر ةأرما نع هتلأسو هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 لدب اهيلع لاقف لستغت تماق مث . رجفلا اهيلع علط ىتح تناوتنف

 . اهموص نم ىضم ام

 . اهموي لدب اهيلع لاق نم لاقو اذه ليق دق معن : لاق هريغ نمو

 نأ اهلف ضيحلا اهيتأي يتلا ضئاحلاو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لكال ١ نع كسمع نا اهيلعف تلسغو موي ف ترهط ن او اهموي ةيقب لكأت

 رمؤي هرفس نم مدق اذا رفاسملاو . لوق ىلع تلكا نا اهيلع ءيش الو

 . هيلع سأب الف لكأ ناف هموي ةيقب لكألا نع كاسمالاب

 رهش يف تضاح ةأرما يف اولاق انباحصأ نا ىرت الا : باتكلا نمو

 ةالصلا اهكرتل مهضعب اهمزلأف ناضمر رهش بهذ ىتح لسغت ملف ناضمر

 . نيرهش ةرافك مايصلا اهكرتلو نيرهش ةرافك

 مث ةمئاص ناضمر رهش يف ةأرملا تحبصا اذا هللا دبع وبأ : ةلأسم

 راهنلاب اهضيح نم ترهط اذاو 0 اهموي ةيقب رطفت نا اهل زاج ضيحلا اهءاج

 اهنأل امهدشأ لوألاو لاق { كلذ اهموي راطفا متت نا اهل زئاجف ةرطفم يهو

 بجاوب سيلو مويلا كلذ مايص لدبت نأ اهف بحتسيو ةمئاص تحبصأ

 . كلذ اهموي ةيقب مايص اهعفني الف ةرطفم تحبصأ هذهو اهيلع

 ملف ناضمر رهش يف تضاح ةأرما يف ءاهقفلا ضعب لاقو : ةلأسم
 مايص ةرافك ةالصلا اهكرتل اهمزلي هنا ناضمر رهش بهذ ىتح لستغت

۔ - ١٨٨



 نيرهشو ناضمر رهش ناكم رهش مايص مايصلا اهكرتلو نيعباتتم نيرهش

 0) ( عامجاب هلعل ) عامجالا . ناضمر رهش ةرافكل نيعباتتم

 ناك موي يف ناضمر يف ضيحلا ءيجمب ةأرملا تسحا ناو : ةلأسم

 . ةرافكلاو ءاضقلا اهيلعف ترطفأف اهتداع نم

 عطق مث ناضمر رهش نم لدبلاو ةرافكلا ةأرملا تماص اذاو : ةلأسم

 دحأ نيب افالخ كلذ يف ملعأ الو ترهط اذا اهموص ىلع تنب ضيحلا اهيلع

 . كلذ ف سانلا نم

 امدعب رهطلا تأرف نيرهش اهسافن ةدع تناك ةأرما نعو : ةلأسم

 مث هلك ناضمر رهش تماصو تلصو تلستغاف مايأ ةرشع اهتدع نم ىضم

 زوجي له 0 نيرهش اهتدع م ايأ تمأ ىتح ابنع عطقني مليف اهدواع

 . معن : لاق ؟ اهمايص

 نا لبق ناضمر رهش مت اذا اذه ليق دق هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 انأل اهموص لطب اهتدع ىف مدلا اهعجار اذا ليقو ث اهتدع يف مدلا اهعجاري

 تماصو تلصف ةرفصلا يف اهرهطل لسغت مل ةأرما نعو : ةلأسم

 : ناضمر رهش ف كلذو

 اهيلع ملعن الو رهطلا تأر نيح لسغت نأ اهل يغبني ناك : لاق

 . لضفأ وهف تداعا ناو ةداعا

 ماع مقر 6 ةيناثلا ةخسنلا يف ةدايز درو لاقو ٤٨٠ ٠ ماع مقر ةثلاثلا ةخسنلا يف ءاج ) ( ١

 ريغ انه مالكلاو . ةرابعلا رخا ىلا ةرافكلا اهيلع ليق دقو : لاق ث هريغ نمو ) كلذو ٠٤
 . ( حضاو

 ۔ _ ١٨٩



 مدلا اهءاج اذا لماحلا يف بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 اهمزلي كلذ نا تنظ تناك ناف ةالصلا تكرتو ترطفأف ناضمر رهش يف

 اهب غلبي ال نا وجراو اهمايص نم ىضم ام لدبتلو تاولصلا كلت لدبتلف
 نيتالص لكل لسغت نأ اهل يغبني ناك دقو © هللا ءاش نا ةرافك ىلا كلذ

 مايصلا الو ةالصلا كرتت مل مدلا اهءاج اذا لماحلا نال موصتو يلصتو
 . ملع أ هللاو

  
۔ _ ١٩٠



 نورشعلاو يداحلا بابل ١

 هعطت وأ0ا)رضيحملا عىجم تجلاع اذا ةأرملا يف

 له تلق " اهنع عطق وأ ضيحلا اهنع عطقنا ةأرما نعو نسحلا يبأ نع
 ناف تفصو ام ىلعف ؟ ضيحلا اهعجاريل هريغ وأ بارشب لاتحت نأ اهل زوجي
 اهندبب رضي امم هسابتحا نوكيو مدلا اذه عوجر لا جاتحت ةأرملا هذه تناك

 سانلا دنع ةجلاعملاب ةفورعملا ةيودألاب تجلاعف اهعفانم نم كلذ ريغب وأ

 الف مازحلا الو جالعلا نم فوخلا ريغ نم هب جلاعتلا اهعسي يذلا كلذب

 ىلع مدلا نا لوقنو ، هيف عساولا بسح ىلع ث هللا ءاش نا كلذب سأب

 اذهف هللا ىلا هرماو هعطقت الو سانلا ةجلاعم هب يتأي ال هنا اندجو ام ضعب

 نم هقلخ نم ءاشي نم ءاش امبو هقلخ نم ءاش ام هب حتفي هنا حيحصلا وه

 ايب ةجلاعملاف مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هنا ىوري دقو 3 هقزرو هقفو

 ءاودلا كلذب ةفرعملا لهأ دنع ةفورعملا ةروهشملا ةيودالا نم فورعمو عسي

 ءاودلا قلخو ءادلا قلخ نمم ءافشلا سامتلا هللا ءاش نا زئاج ءادلا كلذل

 . هللاب الا قيفوت الو

 )١( ) هعطقو ) ءاج ( ةخسن ( .

 ۔ -_ ١٩١



 اهنع بهذ ىتح ناضمر رهش يف اهسفن تجلاع ةأرما نعو : ةلأسم

 اهمايص زوجي لهو ءىش اهيلع له لدبلا اهمزلي الئل ناضمر رهش يف ضيحلا

 . ملعأ هللاف ؟ اهضيح مايا ردق لدبلا اهيلع لهو

 ىرأ يناف ناضمر رهش دعب ةأرملا تضاح اذا : () هللا دبعوبأ لاق

 نا '}» ضيحلا مد نأل ناضمر رهش يف اهضيح مايأ مايص لدب اهيلع
 . جالعلاب اهنع سبتحا

 تقو ءيجم لبق ناك اذإ كلذ يف اهيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 اهنع لاز اذاو ءاشي ام لعفي هللا نأل ضحت مل وأ تضاح مات اهموصو ضيحلا

 ةجلاعملاب سيل ءاش امب اهنع هلازأ هثلاف ضيحلا نم هب هللا اهدبعت ام مكح

 موصلاو ةالصلاف لوزي ةجلاعملاب ناك ولو ائيش جلاعملا الو ةجلاعملا كلمي الو

 اهعجار ناضمر رهش لدب اهيلع ليق دقو ةالصلاو موصلا كرت نم لضفأ

 ليق دقو ضيحملا اهءاج نا دعب نم هتحجلاع تناك اذا اهعجاري ملوأ مدلا

 يل نيبي الو مدلا اهعاج نكي مل ولو { اهنع عطقناف هتجلاع اذا لدبلا اهيلع

 يذلا وه مدلاب ءاج يذلا نأل هوجولا هذه نم ءيش يف لدبلا عضوم يف

 . ىلاعتو كرابت هفرص

 ةسمخ ىضم املف مايأ ةرشع اهتقو ناكو تضاح ةأرما نعو : ةلأسم

 تأر نيح تماصخذف ناضمر رهش ف كللذو نيموي وأ اموي رهطلا تأر مايأ

 زوجي ال : لاق ؟ اهمايص زوجي له مايأ ةرشع متت نأ لبق اهدواع مث رهطلا
 . ةداعالا اهيلعو

 )١ ) ماعلا مقرلا ةثلاثلا ةخسنلا ٤٨٠ . صاخلا ٥٨٥ . ديعس وبأ لاق) ءاج ( .

 )٢( هلعل مد ) ةخسن يف ( .

 ۔ ١٩١٢ ۔-



 ناضمر رهش مامت لبق اهمايأ يف ضيحلا اهعجار اذا : ديعس وبأ لاق

 رهش ىضقنا ناو & كلت اهضيح مايأ تماص امل ةداعالا اهيلع ليق دقف

 كلذ يف ليق دقف ناضمر رهش دعب اهضيح مايأ يف مدلا اهعجار مث ناضمر

 يف رهاط يهو تماص امل لدبلا اهيلع نوكي ال نا بحاو فالتخاب

 . اهضيح مايأ

 رهش ف اهسفن تحلاع ةأرما ف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو )١)

 اهنا لدبلا اهمزلي ال يك ناضمر رهش يف ضيحلا اهنع بهذ ىتح ناضمر
 نأل ناضمر رهش يف اهضيح مايأ لدب اهيلعف ناضمر رهش دعب تضاح نا
 . جالعلاب اهنع عطقنا انا ضيحلا مد

 ف اهءاج نا دعب نم ضيحلا تجلاع نا : ءاهقفلا نم هريغ لاقو

 لبق تجلاعت ناو ى مايأل ا كلت لدب اهيلعف اهسفن نع هتعطق ىتح اهتقو

 زئاج اهمايصو اهيلع لدب الف رهشلا كلذ يف مدلا اهنع عطقناو تقولا كلذ

 . لا بحأ يأرلا اذهو

 نا لوقي اضعب لعلو ذخأن اذهب ۔ هللا همحر _ نسحلا نب دمحم لاق

 . هللا ىلا مدلا رمأو عيشب سيل جالعلا كلذ

 تجلاع نا ناهثع نب ناهبن لاق ۔ هللا همحر _ : يراوحلا وبأ لاق

 . اهيلع لدب الف اهنع عطقناف ضيحلا لبق وأ ضيحلا يف اهسفن

 مث تماصو اهئورق مامت لبق ترهط ةأرم ا لكو : باتكل ١ نمو

 اهعجاري ل ناو نيمدلا نيب يذلا مايصلا ضقتنا كلت اهمايأ ف مدلا اهعجار

 )١( ماع مقر ةثلاثلا ةخسنلا يف ٤٨٠ (ةلأسم) .

 ۔ ١٩٣ ۔

 



 يف ترطفا نا ناضمر رهش نم اهيلع ام لدبت يتلاو : باتكلا نمو

 اهيلع ضقتني هناف مايصلا ضقني ام اهنم ناك وأ رذع ريغ نم لدبلا مايا

 ناو ناضمر رهش يف كلذ اهرضي الو لدبلا نم تماص ىتلا مايألا كلت

 نم لستغت ام نيح نم مث ترطفا تضاح وأ ترفاس وأ لدبلا يف تضرم

 دعب ترطفا ناو اهمايص متي رفسلا نم عجرت وأ ضرملا نم حصت وأ ضيحلا

 . تماص تناك ام اهيلع ضقتنا رثكا وأ اموي كلذ

 . هيف ضيحلا اهيتأي يذلا مويلا يف سأب الف : باتكلا نمو

 مويل اام او هيف رهطت يذل ١ مويل أ ةيقب ف كلذ هركي هنا : لاق نم ل اقو

 . اعيمج امهيف لكألا يف سأب اندنع اهيلع سيلو الف هيف ضيحت يذلا

 تماصو مايأ ةرشع ف سافنلا نم ترهط ةأرما نعو : باتكلا نمو

 . ةرهاط يهو تماص اذا اهمايص اهل مت دقف مدلا اهعجار مث هلك ناضمر

 ىتلا كلذكو ] انيلا بحأ يأرلا اذهو كلذ ريغ : لاق نم لاقو

 يهو اهضيح م اي أ يضقنت ىتح رهطل ا اهل مت اذاف موصتو اهضيح م ايأ رهطت

 تقو وه يذلا تقولا كلذ يف مدلا اهعجار ناو ، اهموص مت ةمئاص
 . اهيلع كلذ ضقتنا تماص نا دعب اهضيح

 نيرشع ىف ترهطف اموي نيعبرأ اهسافن تقو ناك ةأرما نعو : ةلأسم

 تلستغا ترهط اذاف ؟ اهيلا :جاتحا اذا اهأطي نأ اهجوزل لهو نيعبرألا

 . مات اهمايصف نيعبرألا يضقنت ىتح مدلا اهعجاري مل ناف تماصو تلصو

 لدب اهيلع ناك ناضمر رهش يف يهو نيعبرالا يف مدلا اهعجار ناو

۔ ١٩٤ ۔-



 ىضقنت ىتح اهعماجي نآ اهجوزل سيلو تلسغ ام دعب نم تماص ام

 اهعجار هتأرما هيلع مرحت الو ءاسا دقف رهاط يهو اهعماج ناو ث نوعبرألا
 مث نيعبرألا ف لعب يهو ناضمر رهش ىضقنا ناو . اهعجاري ملوأ مدلا

 . مات اهمايصف نيعبرألا 1 رطفلا دعب نم مدلا اهعجار

 يف اهجوز اهعماجي ةأرملا نا انعمس : دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم

 كلت نا ةفطن راهنلا يف اهجرف يف ىقبيف لستغتف ليللا يف ناضمر رهش

 . رخآ السغ اهيلع ددجي الو اهموص اهيلع دسفت ال

 تلزنأ ىتح يهتشت تناك اذا ةأرملا يف فلتخا دق لاق : ةلأسم

 اهنا ريغ ةعباتملا ىلع اهريغ اهب ثبعي الو اهسفنب ثبعت نأ ريغ نم ةفطنلا
 ءاضق كلذ يف ديرت ةفطنلا تلزنا ىتح يهتشت لزت ملف ةوهشلا اهترضح

 ( . ةوهشلا

 . لجرلا لثم كلذ يف يه سيلو اهموي لدب اهيلع : لاق نم لاق

 . اهمايص نم ىضم ام لدب اهيلع : لاق نم لاقو

 كلذ لكو ةرافكلاو لدبلا نم لجرلا ىلع ام اهيلع : لاق نم لاقو

 . نيملسملا لوق نم

 ىتح تناوتف ناضمر ف اهجوز اهئطو ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم

 اهمر رفغتستو ل اجرل ا ةلزنمب اذه يف ءاسنلا سيل لاق . لستغت لو تحبص ا

 . لدب اهيلع سيلو كلذ نم بوتتو

 . لدبلا اهيلعو لاجرلا ةلزنمب يه : هريغ لاق

۔ _ ١٩٥



 نم لدبلاو ةرافكلا ةأرملا تماص اذاو دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 افالخ ملعأ الو ترهط اذا اهموص ىلع تنب اهيلع ضيحلا عطق مث ناضمر

 نا ملعت مل ناف لستغت ملف ناضمر يف هتجوز ءعىطو نمو : ةلأسم

 اهيلع نا ملعت ملو هئطوب تملع ناف اهموي لدب اهيلعف اهئطو دق اهجوز
 . ةرافكلاو رهشلا نم ىضم ام لدب اهيلعو هلهج عسي ال اذهف لسغلا

 ءاضقلا اهيلع نأ كلام نعف ةمئان يهو هتجوز ء ىطو نمو : ةلأسم

 . ةرافكلاو

 ةمئان يهو اهاتأ اذا ةرافك الو اهيلع ءاضق ال :رثؤملا وبأ لاق

 . نيلاحلا نم ائيش لعفت مل اهنأل هريغ لاق كلذكو اههركأ وأ

 يف اهئطو اذا امأو { اهملعب راهنلا يف اهئطو اذا اذهو : فيضملا لاق

 . ىضم ام لدب نم رثكأ اهيلع سيلف ليللا

 نأ تهركو تبضغف اليل ناضمر يف هتجوز ءعىطو نمو : ةلأسم
 كرتب اهيلعف ةالصلا تتاف ىتح لصت ملو تحبصا ىتح لستغت ملف لسغت
 لدب مايص تحبصأ ىتح ةدماع لسغلا كرتلو . نيرهش مايص ةالصلا

 . اهموص نم ىضم ام دسفيو مويلا كلذ

 حبصلا يف لستغت نأ اهيلع سأب ال هتأرمال جوزلا لاق اذاو : ةلأسم

 موي لدب اهيلع ىرأو اهجوز لوقل تلعف امب اهرذع لع ابأ ناف ناضمر يف

 . موي لك ناكم

۔ - ١٩٦



 يف ينم مزع ريغ نم ىضم ام لدبب تطاتحا ناف : ميهاربا وبا لاقو

 لسغلا اهكرت يف ارذع ةأرملل ري مل ضعبو اهيلا كلذف كلذ

 . ةرافكلا اهمزلأو

 اهترضحف ناضمر يف ةبادوأ لجر جرف ةأرملا تأر اذاو : ةلأسم

 نم ىضم ام لدب اهيلعف تلزناو تهتشا اذاف ءاملا تلزنا ىتح ةوهشلا

 اهنم ةعباتم ريغ نم اهنم لزن ىتح اهبلغ ءاملا كلذ ناك ناو . اهموص

 . هدحو كلذ اهموي موص لدب اهيلع اناف ةوهشلل

 تحبصأ ىتح تمانف ناضمر يف اهجوز اهئطو اذا ةأرملاو : ةلأسم

 يف ءاسنلا سيلو اهيلع لدب الو كلذ نم بوتتو هللا رفغتست اهناف لستخت ملو
 . لاجرلا ةلزنمب اذه

 . لدبلا اهيلعو لاجرلا ةلزنمب يه : لاق هريغ نمو

 .ىلع اهرهق مث اهجوز رمأب نيمي ةرافك ةأرملا تماص اذاو : ةلأسم

 ين اهمويل لدبلا الا اهيلع سيلف اهبلغ نا ىلا ةعنامت تناك ناف اراهن عامج

 اهموص نم ىضم ام اهيلعف هل تناكتسا ناو اهيلع ءىش ال لوقلا ضعب

 دسفيو اهسفن هعنامت نأ اهل سيلف ءطولا ىلع اهرهقف هرمأ ريغب تماص ناو
 تناك ىتلاو ىضرلا وأ اهل هنم ربجلا ىلع اهئطو اذا اهموص نم ىضم ام اهيلع

 تناك يتلا لدبلا الا اهيلع دسفي ال هناف اراهن اهجوز اهئطوف ناضمر لدبت

 الف ناضمر اماو اموي تلدب تهركا ناو هيف اهيلع ةرافك الو هيف

 اراهن ناضمر يف اهئطو ىتح اهجوز ةأرملا تعواط اذاو : ةلأسم

 . هيلع ام ةرافكلا نم اهيلعف

۔ _ ١٩٧١



 اهيلعف اهسفن نم هتنكمف ةمئاص يهو اهجوز نج اذا ةأرملاو : ةلأسم
 ةرافكل او ءاضقلا هيلع بجو ةنونجم ىهو اهئطو اذا كلذكو 0 هنود ةر افكلا

 : تئطوف ةأرملا تهركا اذاو اهنود

 ةرافكلا تبجو ةمئان تناك وأ ناضمر ف دارأ هلعل : فيضملا لاق

 . اهيلع ءيش الو مات اهموصو اهنود هيلع ءاضقلاو

 مث اراهن عامجلاب ناضمر يف اهموص ةأرملا تدسفأ اذاو : ةلأسم

 مث راهنلا لوأ يف لجرلا ءعىطو اذا كلذكو ةرافكلاو ءاضقلا اهيلعف تضاح

 هيلع بجو ام هضرم هنع طقسي مل راطفالا هيلع بجوي اضرم هرخآ يف ضرم
 . دحاو ال لالتعالاو موصلا داسفا دنع

 اهجوز اهئطو ةأرما يف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ىتح بلسلا تيشخ ةيرقلا يف يهو ءاملا ىلا رمت ملو ةمئاص يهو ليللا يف

 اذاف اهموص زارحال ليللا يف مميتلا اهيلع ناكف ؟ اهمزلي ام تحبصأ

 . ملعأ هللاو فالتخا مميتلا لهج يفف كلذ تلهج

 ةأرما يف © ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 ةالصلا تكرتف اهاتأ دق ضيح مد هنا تنظف اهجرف يف ةبوطرب تسحا

 ترظن مث رظنت نأ ريغ نم راهنلا ين كلذ ناكو ناضمر رهش يف كلذو تلكأو

 ةرافك الو دسفي اهموص نا تفرع دقف ؟ اهمزلي ام ائيش دبت ملف كلذ دعب

 ةردك وأ ةرفص اهضيح مدقت ةأرما يف بسحأ اميف هنعو 0 ملعأ هللاو اهيلع

 يذلاف اهيلع بجي ام كلذ اهعسي هنا تنظ اهنم الهج ترطفأف ةمئاص يهو

 اييف فلتخي اذه لثم يف لعلو موصلا لدبو ةالصلا لدب اهيلع نا ينبجعي

۔ ١٩٨ _۔



 لدب ينبجعي انأو اهموص نم ىضم ام لدبت وأ اهموي لدب نم اهمزلي
 . ملعأ هللاو اهموص نم ىضم ام

 اهسبال ةأرما يف تركذو ركب يبأ ميهاربا يبأ خيشلا نع : ةلأسم

 هؤطو ناك نا هنا ملعأ هللاف اهموص دسفي كلذ نا ردت ملو ناضمر يف اهجوز

 سيلف اهل زئاج كلذ نا تنظو تحبصأ ىتح لستغت مل مث ليللا يف اهايا

 ةعواطم يهو راهنلا يف اهئطو ناك ناو & ىضم ام لدب اهيلعو لهج كلذ يف
 . ملعأ هللاو ةرافك نيرهشو مويلا كلذ لدب ارهش موصتو ةرافكلا اهيلعف هل

 لف اهضيح مايأ تمتف ناضمر رهش يف ترطفأ ةأرما يف : ةلأسم

 له مويلا كلذ تلكا هيف نوكي رهطلا نا نظت ىتلا اهتدع نم موي رخآ ناك

 الف ضيحلا لجأ نم موصلا اه لحي مل اذا ؟ اهضيح مايأل لدبلا ريغ اهيلع

 . رهطت مل ام اهضيح مايأ ةدع يف لكأت نأ سأب

 دعتو لسغتلو لكألا نع كسمتلف نيبلا رهطلا تأر اذا : هربغ لاق

 . ادحاو اموي مويلا كلذل موصلا

 رظن اهنا نظت اهنا الا اهضيح مايأ يف كلذ ناك اذا : ديعس وبأ لاق

 ل ام اهيلع سأب الف هيف تلكأف هيف رهطت دارأ هلعل : فيضملا لاق

 ليقو كسمت ليق دقف هيف ترهط اذاف . افالتخا كلذ يف ملعأ الو رهطت

 . لا بحأ وهو تءاش نا لكأت

۔ - _ ١٩٩



 نم ىضم املف نيرهش اهتدع ناكو ةيناث تدلو ةأرما نعو : ةلأسم

 مث ناضمر رهش تماصو تلصو تلستغاف رهطلا تأر مايأ ةرشع اهتدع

 ؟ اهمايص زوجي له اهتدع يف مدلا تأر

 . رهشلا تمتأف ةرهاط يهو تماص اذا . معن : لاق

 يف مدلا اهعجار اذا اهرهش ةداعا اهيلع ليق دقو : ديعسوبأ لاق

 . اهسافن مايأ

٩



 نورشعلاو يناثل ١ بابل ١

 عضرملاو لماحلا ") موص يف

 ( فارشألا باتك نم )

 عبرأ . ارطفأ اذا عضرملاو لماحلا يف ملعلا لهأ قرتفا : ركب وبا لاق

 ءاضق الو نايعطيو نارطفي : الاق اهنا سابع نباو رمع نبا نع انيورف قرف

 حابر يبأ نب ءاطعو يرصبلا نسحلا لاقو ريبج نب ديعس لاق هبو ث امهيلع

 نارطفي يأرلا باحصأو يعازوألاو ةعيبرو يرهزلاو يعخنلاو كاحضلاو
 . يضقي الو معطي ضيرملا ةلزنمب ايهيلع ماعطا الو نايضقيو

 روث وباو ديبع وبأ لاق هبو معطي الو يضقي دارأ هنا انعم : هريغ لاق

 لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاقو ، يروثلا نايفس نع ديبع وبأ كلذ ىكحو

 ىلبحلا نيب ةقرف قرفو . دهاجم نع كلذ يورو نايضقيو نايعطيو نارطفي

 ماعطا الو يضقتو رطفتو ضيرملا ةلزنمب يه ىلبحلا يف ةفئاط تلاقف عضرملاو

 . سنأ نب كلام لوق اذه يضقتو معطتو رطفت عضرملاو { اهيلع

 )١( ) ةالص ) يف ( ةخسن ( .

 ۔ -_ ٢٠١

 



 هنا يعم : ديعسوبأ لاق لوقن اطعو نسحلا لوقب : ركب وبأ لاق

 يذلا دحلا ىلا اتراص اذا عضرملاو لماحلا يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي

 ىلع اتنما اذا ايضقيو ارطفي نأ ال نا اتماص اذا امهدلو ىلع هيف نافاخت

 هبشي امناو امهيلع ماعطا ىنعم مهلوق يدنع هبشي الو كلذ امهل ايهتو امهيدلو
 اهنأل يدنع صخرا نكي مل ناف يدنع ضيرملا رذع ىنعم امهرذع ىنعم

 يف لعلو موصلا ايل زوجي ال نا امهيلع تفخ ررضلا امهيدلو ىلع اتفاخ اذا
 ىلع اتفاخ اذاف ايهيسفن ىلع افاخت مل ام ةقشملا لايتحاو رظنلا ايل ايهيسفن

 يدنع ايهمزل ضئارفلا ءادأ ىنعم نع طوقسلاو كالهلا موصلا نم ايهيسفت

 بوجوو ماكحألا ىنعم هب لوزي دق دلولا يف امهانعم كلذك لدبلاو راطفالا

 اهلمح عضت ىتح دحلاب مكحلا امهنع رخؤيف عضرملاو لماحلا ىلع دودحلا
 . ةمئالا ىلع تارفكملا دودحلا ةماقاو نيلوح هعضرتو

 نا تماص نا تفاخ اذا رطفت نأ عضرملل : ليق دقو : ةلأسم

 . اهدلو كلهيو اهنبل بهذي

 ىلع تفاخ اذا لماحلا كلذكو ءاذغ هل دبت مل اذا : لاق نم لاقو

 اذا عضرملا كلذكو ، ناضمر رهش يضقت مث رطفت نا اهلف هحرطت نا اهدلو

 رطفت نأ اهلف اضيأ هيلع تفاخو اهدلو مطغفت ملو يناثلا ناضمر رهش اهءاج

 . كلذ نم اهيلع ام لك يضقتو

 يناثلا رهشلا تماص اذا ترطفا يتلا عضرملا نا راثآلا يفو : ةلأسم

 كلذكو م ايصلاب هيضقت مث لوألا رهشل ا نع انيكسم موي لك ف تمعلطا

 . لماحلا

۔ -_ ٢٠٢



 ىلع فاخت ىتلا عضرملاو اهلمح ىلع فاخت يتلا لماحلا امأو : ةلأسم

 اهدلو ىلع تنمأ اذاف اروحسو اروطف انيكسم معطتو رطفت اهناف اهدلو

 . مايصلا تلدبا

 لماحلل سيلو دمحم يبأ عماج نمو ، رظن اهيف : فيضملا لاق

 فوخلا عم اتلعف ناف ايهيدلو ىلع وأ ايهسفنأ ىلع اتفاخ اذا اموصت نأ عضرملاو

 © نسحلا يبأ عماج نمو © ينافلا خيشلا كلذكو { ةيصعم ايهنم كلذ ناك

 فوخل رطفلا عضرملاو لماحلل حابأ ةلي يبنلا نا ثيدحلا ضعب يفو

 . ررضلا

 هحرطت نا اهدلو ىلع تفاخ اذا لماحلل : ليق دقو : باتكلا نمو

 رهشلا اهءاج نا عضرملا كلذكو © ناضمر زهش يضقت مث رطفت نا اهلف

 يضقت مث رطفت نا اهلف اهدلو ىلع تفاخو مصت ملو ( هلعل ) رطفت ملو يناثلا

 ىرت الا رفاسملاو ضيرملاك ةروذعم اهنال اهيلع ةرافك الو اهيلع ناك ام لك

 . هيلع ةرافك الف ءاقتسا نم نا لوقلا ضعب ىف

 عامجاب اترطفا امهدالوأ ىلع اتفاخ اذا عضرملاو لماحلاو : ةلأسم

 . امهيلع ةيدف ال انموق نم ضعب لاقو موصلل نيتقيطم اتناك ناو ث ةمألا

 ىلع اتفاخ اذا عضرملاو لماحلل : الاق اهنا رمع نباو سابع نبا نع يورو

 . نايضقت الو نارطفت امهدالوأ

 يناثلا رهشلا تماص اذاف ترطفا يتلا عضرملا نا راثآلا يفو : ةلأسم

 . لوألا نع انيكسم موي لك تمعلطا

۔ _ ٢٠٣





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ديبعلا مايص يف

 ناك نا ارارم ناضمر يف همعطأف قوسلا نم امداخ ىرتشا نمو

 كلذ ىلع هربجي مل ناو كلذ ىلع هربجأ اذا ةرافكلا هيلع نما الف اغلاب مداخلا

 . ملعأ هللاف

 هنال موصي نا دبعلل سيلف اعوطت موصي نأ ه ذبع عنم نمو : ةلأسم

 . لام وهو مايصلاب هالوم ةمدخ نع فعضي

 يأر ريغب ناضمر موص نم هيلع دسف ام ىضقي دبعلاو : ةلأسم
 ردقي ال لاح هيلع أي ىتح هب هلمعتسي ام هديسل لمعي نا هيلعو . هذديس

 . كلذ دعب روذعم وه عوجلاو شطعلا نم لمعلا ىلع

 . ملعأ هللاو . لمعلا نع روذعم هلعل : فيضملا لاق

 دبعلا ماصو رطفأف ناضمر ف هدبعو وه رفاس نمو () : ةلأسم

 نود راطفالا ىلع رفسلا ف هرهقي نأ هديسل سيلف دبعلا رطفأو وه ماص وأ

 مهمعطي له نيمثاص ريغ غلبلاو اراغصو اغلب اديبع اهنم ىرتشاو جنزلا دلب ىلا جرخ نمو ةخسن يف ةدايز )١(
 ديبعلا ىلع يشخ اذا متيوأ جنزلا دلب يف ةالصلا عمجي ديسلا ناك ناو همزلي ام لعف ناف ؟ ناضمر رهش يف اراهن ماعطلا

 ناك ناو . ائيش همازلا ىلع مدقا مل مهمعطا ناف هل اعبت ديبعلا ناك ارفاسم ىلوملا ناك اذا لاق { مهغايثأ موصلا ضقني
 لاح يف نوكي نأ الا كلذ هل زوجي ال لاق ؟ همزلي ام مهمعطا ناف : تلق ، كلذ هل سيلف ةالصلل كانه متي نمم ىلوملا

 ۔ ٢٠٥ .



 هديس نم هتوقو هفعضب فرعأ دبعلا ذإ راطفالا نود موصلا ىلع وأ موصلا

 نطولا ىلا عجر املف راطفالا ىلع هديس هرهق ناف { هيلع ردق ايهيأ يف ريخ وهو
 دبعلا ىلع بجي موصلا نا لوقأف ةمدخلا نع زجعو افعض اكشف لدبلاب هرمأ

 ىلع هل هديس رهقب همزل لدبلا اذه نأل ازجع دجو اذا ةمدخلا هيلع بجي الو

 . ملعأ هللاو الدب هيلع بجي ام ىلع ناك هتردق عم لدبلا

۔ _ ٢٠٦



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ناضمر رهش يف ملسأ اذا كرشملا موص يف

 ( فارشألا باتك نم )

 تلاقف ناضمر رهش يف ملسي ينارصنلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 يبعشلا لاق اذكه هيف ىضم ام ءاضق هيلع سيلو يقب اييف موصي : ةفئاط
 . يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلاو كلامو ةداتقو

 ءاطع لوق اذه ىضم ام يضقيو يقب ام موصي : مهريغ لاقو

 لاق اك ةرم لاقو ءاطع لوقك ةرم لاقف يرصبلا نسحلا نع هيف فلتخاو

 . كلام لاق اك يعازوألا لاقو كلام

 يبصلا غلب اذا ةخسن يفو ملحلا غلبي يبصلا يف : يعازوألا لاقو

 . يقب ام موصي ةنس ةرشع سمخ غلبي ملو ناضمر نم فصنلا يف ملحلا
 ناك ناو همايصل اقيطم ناك هنأل لوألا فصنلا نم رطفأ ام ىضقيو
 . رافكلا هيف ملسي يذلا مويلا ءاضق يف اوفلتخاو © هيلع ءاضق الف هقيطي ال
 كلذ لعف ول نابحتسيو ءاضق هيلع نابجوي ال روث وبأو سنأ نب كلام ناكو

- ٢٠١٧ _-



 . هيضقيو مويلا كلذ يف لكألا نع فكي 0١ نوشجاملا كلملا دبع لاقو
 . هلثم هيوهار نب قفاحساو لبنح نب دمحأ لاقو

 كلذ الو رهشلا نم ىضم ام يضقي نأ هيلع سيل : ركب وبأ لاقو

 . مويلا

 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ضعبلا يف يمذلا ملساو يبصلا غلب اذا يمذلاو يبصلا يف فالتخالا نم

 موصو اعيمج ىضم ام لدب اهيلع : لاق نم لاق دقف ناضمر رهش نم

 . يقب ام

 ىلع كلذ سيلو دبعتلا دح يف هنال يمذلا ىلع كلذ : لاق نم لاقو
 يبصلا هيف غلب ناك يذلا مويلا يف كلذكو دبعت هيلع نكي مل هنال يبصلا

 يدنع بجوي مكحلاو هلدب يف لوقلاب فالتخالا هقحليف يمذلا هيف ملسأو
 ضعب يف دجوي دقو رهشلا نم ىضم اميف الو مويلا كلذ ىف امهيلع لدب ال نا

 نأ بسحأ هلوأ اموصي مل يذلا ناضمر رهش نم يقب ام موص امهيلع لوقلا

 رهشلا مامت هيلع لوقنف ةدحاو ةضيرف هلك رهشلا نا بجوي لوقلا بحاص
 يف اقرفتم نوكي ال ايك لدب يف اقرفتم نوكي الو & دحاو موص ىنعمب هلك
 يف ةلعلا هذه ىف ىنعمل دعبي ال ناك ناو 3 دبعت يدنع اذه يف رظنلاو هموص

 . كلذب جتحم جتحا نا ةجحلا توبث

 رمؤي يذلا تقولا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق _ فارشألا باتك نمو

 )١( ) نوسحلاملا ) & ( ةخسن ( .

 ۔ -_ ٢٠٨



 : سنأ نب كلام لاقو هقاطآ اذا هب رمؤي نولوقي يعفاشلاو ةداتقو يرهزلاو

 نهيف لوحي ال اعابت مايأ ةثالث قاطأ اذا يعازوألا لاقو & ملتحا اذا هب رمؤي

 . ناضمر رهش موص ىلع لمح فعضي الو

 اورطفا ناو 0 اومزلا موصلا اوقاطا اذا : نوشجلملا كلملا دبع لاقو

 . زجع وأ ةلع نع الا ءاضقلا مهيلعف

 فلكتي نا هل تببحا ةنس ةرشع ىنثا يبصلا غلب اذا : قاحسا لاقو

 . ةداعلل مايصلا

 نا هب رمؤيو ملحلا غلبي ىتح موصلا هيلع بجي ال : ركي وبأ لاقو
 . هداتعيل قاطا

 ركب يبأ لوق انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 رهش نم موي يف هكرش نم ملسي يذلا كلذكو : رباج يبأ باتك نمو
 ناف هموي ةيقب يف لكأي نأ هل ( ةخسن ) مهل سيل هناف ملحلا غلبي وأ ناضمر

 نم ىضم ام لدب امأو { هيلع ةرافك ال هنا ءاهقفلا ضعب نع ءاج دقف رطفأ

 : رهشل ١

 . لدبلا هيلع نا ءاهقفلا نم : لاق نم لاقف

 يف يأرلاو رثكأ لدبلا همازلا يف يأرلاو هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 هيلع نأ اضيأ ليقو ةخسن يئو 7 هلل ١ همحر يلع نب ىسوم لوق ل دبل ١

 . ةراقكلا

۔ _ ٢٠4٩



 ةرافكلا هيلع نا كلذ هموي يف لكأ نا هنا ليق دقو لاق : هريغ نمو

 . كلذب رذعي الو

 ىضم ام لدب هيلع ىأر نم ىأرو . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 اراهن ناضمر رهش نم ةيقب يف غلب اذا امأو © مويلا ةيقب يف لكأ اذا اذهو رثكأ

 : لاق نم لاقو ، رهشلا نم ىضم ام لدب هيلع : لاق نم لاقف : اليل وأ

 متأ اذا كلذو ملسأ اذا كرشملا كلذكو فناتسي اميف الا مكحلا يف هيلع سيل

 . مويلا كلذ مايص

 غلبي ملو قهار دق يبص نعو ىرخأ ةخسن يفو : باتكلا ىلا عجر

 تلق . رهشلا ةيقب يف غلب مث مئاص وأ ناضمر رهش يف رطفم وهو ملحلا
 رثكألا لوق لعلو لاق نم كلذ لاق دقف ؟ هموص نم ىضم ام لدب همزليا

 لوقلا رثكألا لعلو ث اهيف غلبي يتلا مايألا موص هيلع امناو لدب هيلع سيل نأ
 ناك دق هنال ىضم ام لدب هيلع نا ناضمر رهش يف ملسي يذلا يمذلا يف

 . هل امزال

 م ايصلا ىهتش او قهار دق يذل ١ مالغلل ليق كلذكو ) عجر (

 معطي ل ن او بج اوب وه سيلو هنح معطي نا بحتسي موصي ن ا يلطتسي الو

 . غلبي ىتح ساب الف هنع

۔ _ ٢١٠



 متي نأ بحتسيف هيبأ يأرب وأ هيأرب نايبصلا نم ماص نمو : ةلأسم

 دقو هيلع لدب الف هيأرب رطفا ناو موصلا يف ذخأ اذا راطفالاب رمؤي الو هموص

 . هنع معطي نأ هرمأ يذلا ىلعف راطفالاب هيدلاو دحا هرما نا ليق

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 قاطا اذا موصل ا هل بحتسيو هيلع ءىش ال ليق لقو : لاق هربغ نمو

 . موصلا

 وهو هعنمي ن أ موصي ن أ هنبا دارأ اذا لجرلل سيل لاقو ( عجر )

 هيلع بجي ىتم يبصل ا ىلعو موصل ١ قيطت ال ك ارأ هل لوقي نكلو يبص

 . ملعأ هللاو موصلا قاطا اذا موصي لوقن اناف ؛ موصلا

 لك ف معطت تلق موصل ا عيطتست ال ةيبص وأ ةأرم ا نعو : ةلأسم

 . اموي نيثالث ناضمر

 رغص نم موصلا قطي مل نم ليق دقو : ديعس نب دمحم ديعس وبأ لاق

 كرابت هللا لوقي ليق اميف خوسنم ماعطالاو هنع معطي نأ هيلع سيلف ربك وأ
 سيلف « رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف »» : ىلاعتو
 بسحاف غلبي مل يذلا ريغصلا امأو ، ريبكلا يف كلذو رخآ مايأ نم ةدعلا الا

 مل ام كلذ هيلع لعجي ال ضعبو قيطي ناك اذا كلذ هيلع لعجي اضعب نأ

 . لا بحأ وهو غلبي

 نا عيطتسي الو ىهتشاو ملحلا قهار دق يذلا مالغلاو : ةلأسم

 . غلبي ىتح سأب الف هنع معطي مل ناو هنع معطي نا بحتسي موصي

۔ -_ ٢١١



 ةرافك اهيلعف اهاركا هما هترطف مث امايا ماصف ملتحا نمو : ةلأسم

 رهشلا نم لكأ ام لدب اضيأ وه هيلعو نيعباتتم نيرهش مايص مويلا كلذ
 . ملعأ هللاو نيعباتتم نيرهش موص ةدحاو ةرافكو

 موصلا ىلع ردقي مل مث ائيش ناضمر نم ماص اذا يبصلاو : ةلأسم

 كلذ موص همزلي مل راهنلا يف غلب اذاو هنع معطي نأ موصلاب هرمأ نم ىلعف

 ءاضقلا بوجوب لاق دق ناك ناو ءاضقلا هيلع بجي الو ناضمر نم مويلا

 . انباحصأ نم ريثك

 رهشلا نم ىضم ام موص يفف ناضمر رخآ 1 غلب نمو : ةلأسم

 تقو ىلا ناضمر نم موي لوأ يبص ماص ناو هل طوحا موصلاو ٠٨ فالتخا

 . هناكم اموي مويلا كلذ لدبي هناف اذه هموي يف غلبو رطفأ مث رهظلا

 ةرافك اهيلعف . اهاركإ همأ هترطفأف امايأ ماصف ملتحا نمو : ةلأسم

 ةرافكو ، رهشلا نم لكأ ام لدب اضيأ وه هيلعو ، نيرهش مايص مويلا كلذ
 . ملعأ هللاو . نيلاتتم نيرهش مايص ةدحاو

 ةرشع هنم تكردأف ناضمر رهش يف تضاح ةيراج يف لاقو : ةلأسم

 لدبت نأ اهل بحتسي لاق هيف ىضم ام تماص نكت لو رثكأ وأ لقأ وأ مايأ

 لعفت الا اهل امو : لاق ؟ لعفت مل ناف : تلق . همصت ل ايب هنم ىضم ام

 . كلذ اهل اوبحتساف نيملسملا تلأس دقو

 . نيملسملا لوق نم افالتخا كلذ يف انفرع دق : ديعس وبأ لاق

 كلذ ىف هتجح لعلو ، رهشلا نم ىضم ام لدب اهيلع : لاق نم لاق
 . هنم تاف ام اهمزل هنم ءىش مايص اهيلع عقو الف ةدحاو ةضيرف رهشلا نأ

۔ _ ٢١٢



 لوقي هنا كلذو تكردأ ام موصت نا الا اهيلع سيل : لاق نم لاقو

 ةضيرفلا كلت تضقنا دقف مويلا ىضقنا اذاف ةضيرف رهشلا نم موي لك نا
 ناضمر رهش ضعب يف ملسا اذا يمذلا يف لاقو ، رثكألا وه لوقلا اذهو
 . همصي مل ام هنم ىضم ام لدبيلف

 يبصلا يف لوقلا لثم هيف لوقلا يمذلا كلذكو : ديعس وبأ لاق

 رهش نم ماصف غلاب ريغ اقهارم ناك اذإ يبصلا نع هتلأسو : ةلأسم

 هئايلوأ نم دحأ ىلع وأ هيلع له ، رطفأو فعض مث امايا هنم ةوهشب ناضمر
 : لاق ؟ انيكسم موي لك ناضمر ةيقب هنع اومعطي نا امهريغ وأ هيدلاو نم

 مل ناو مصيلف قاطأ ناو كلذ مهيلع سيل ليقو كلذ ليق دق هنإ { يعم

 . مايص الو ماعطا نم هيلع ءيش الف قطي

 ؟ ءيش كلذ يف همزلي له مصي ملو موصلا ىلع ردق ناف : تلق

 : تلق } كلذب هارمأي مل اذإ هيدلاو ريصقت الإ يدنع همزلي ال : لاق

 نأ اهمزلي له رطفأ ىتح راطفالاب هادلاو هيلع مزعف امايا هنم ماص ناف

 هرمأل ايهكرت يف ناطرفم يدنع امهو باوجلا ىضم دق : لاق . هنع ايعطي

 اماو ، ريصقتلاب ىرحأ يدنع ايهف كلذ نع هايهن ناف موصلا قاطا اذإ
 اهيلع نا جرخيف هارمأي مل وا هارمأ اذإ كلذ لوقي نم لوق ىلعف ماعطالا

 . موصلا قيطي ناك اذا يدنع ءاوس امهريغو هادلوو ردجاف هارمأ اذاو كلذ

 رمع صفح يبأ نع اهلعلو ةياورلا ضعب يف دجويو : هريغ لاق

۔ _ ٢١٣



 موصل او لقع نم ىلع ةالصلا نا : لاق هنا هربغ وأ ۔ هللا همحر _ باطخل ١ نب

 . كلذ ف رظن اف قاطا نم ىلع

 الف لكأ ناو . هموي ةيقب لكاي نا هل سيلف ملحلا غلب يذلاو ناضمر رهش

 لدبي موق لاقف رهشلا نم ىضم ام لدب نم همزلي اميف اوفلتخاو 5 هيلع ةرافك

 يذلا وهف ةدحاو ةضيرف كلذ لعج نم اماف 5 هيلع لدب ال : نورخآ لاقو

 رهشلا نم ىضم ايف لدبلا راهنلا ةيقب يف غلبو ملسا نم مزلي هلوق لثم يف
 رهشلا موص ةيقب ايهيلع ناف غلب يذلاو ملسا يذلا لبقتسي ام موص اماف

 لك هلعج نم لوق يف الو اضرف هلعج نم لوق يف كلذب نارذعي ال

 . ةضيرف موي

 يف ملسأ اذا يدوهيلا ين فلتخاو ۔ ءايضلا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 هيلع بجوي نم مهنمو هيلع بجوا نم مهنمو طوحأ هل موصل اف رهشلا رخآ

 . اضرف كلذ

 هنم ىضم ام لدبو يقب ام موص هيلعف ناضمر يف غلب نمو : ةلأسم

 تكرتو دحاو ضرف هنأل لدبلا هيلع كرشملا كلذكو دحاو ضرف هنأل
 هنأل رهشلا نم ىضم ام موص امهيلع بجوأ نم مهنمو كلذ يف فالتخالا

 رهشلا يقاب موص امأو ، اهيلع كلذ بجوي مل نم مهنمو دحاو ضورف

 لك لعج نم لوقو ةدحاو ةضيرف هلك رهشلا لعج نم لوق يف اهيلعف
 . ةضيرف موي

 سيلف ملحلا غلب وأ ناضمر نم موي يف هكرش نم ملسأ نمو : ةلأسم
 ةراقك ال هنا ءاهقفلا ضعب نع ءاج دقف رطفا ناو 0 هموي ةيقب لكأي نأ هل

 . هيلع ةرافكلاب ليقو 3 هيلع
۔ -_ ٢١٤



 نم مويلا كلذ موص همزلي مل راهنلا يف يبصلا غلب اذاو : ةلأسم

 نم ريثك ءاضقلا بوجوب لاق دق ناك ناو . ءاضقلا هيلع بج الو ناضمر

 يقب ام موصي نأ هيلعف ناضمر نم ضعب يف رفاكلا ملسأ اذاو انباحصأ

 . ىضم ام هيلع سيلو

 وهو ناضمر هب رم مث ناضمر لبق برحلا راد يف ملسأ نمو : ةلأسم

 راد لخد مث هيلع ضرتفم هنا ملعي ال وهو همصي ملف برحلا راد يف

 . هيلع ءاضقلاف هيلع هضرفب ملعف مالسالا

 يقب ام موصي نا هيلعف ناضمر ضعب يف رفاكلا ملسأ اذاو : ةلأسم

 نيذلل لق » : لجو زع هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ىضم ام هيلع سيلو
 رفكلا لاح يف مدقت ام نا ربخاف « فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك

 بجي مالسالا » : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور امو ، اوملسأ اذا مهل روفغم

 ناضمر رهش نم راهن يف ةودغ ملسأ ناو { لصأتسيو عطقي ينعي « هلبق ام

 ةيقب كاسمالاب رمأ امناو { هيلع ءاضق الف رطفأ ناو هموي ةيقب كسمي هناف

 رومأم ناكل هلوأ يف ادوجوم ناك ول ام ضعب يف هيلع أرط دق هنأل هموي

 يف غلب اذا يبصلا رفاسملاو ، يدنع ىنعملا اذهل كاسمألا همزليف مايصلاب

 . رهشلا لدب همزلأ ( هلعل ) ضعب ناضمر رهش

       ا  

 ۔ ٢١٥ ۔_





 نورشعلاو سماخلا بابلا

 نونجملاو هيلع ىمغملا موص يف

 ناضمر رهش يف هيلع يمغا لجر نع هتلأسو ةرفص يبأ عماج نمو

 هيلع يمغأ يذلا مويلا كلذ هنع ىزجي له دغلا نم حبصأ ىتح قفي ملف

 : لاقف ؟ هموص هيلع له هيف قافأ يذلا () مويل ا نعو & معن : لاق ؟ هيف

 وهف داعا ناف مويلا كلذ مايص ةداعا هيلعف حبصأ نأ دعب نم هيف قافا اذا

 . لإ بحأ

 ثبلف ناضمر رهش يف ةليل هيلع يمغأ لجر نع هتلأسو : 0") ةلأسم
 وهف داعأ ناو 9 الدب هيلع ىرأ ال : لاق ؟ مايألا كلت هنع يزبحت له امايأ

 . لا بحأ

 مويلا الا مايألا عيمج ف لدبلا هيلع - هللا همحر هللا دبعوبأ لاق

 . هيلع يمغأ مث احيحص هيف حبصأ يذلا

 )١( (يناثلا مويلا نع) ةخسن .

 )٢( (ةلأسم) ركذ نود هتلأسو ةخسن .

 ۔ _ ٢١٧



 قفي ملف ناضمر رهش يف اراهن هيلع يمغا لجر نع لئسو : ةلأسم

 اذا الدب هيلع ىرأ لاق & برشي وأ لكأي نأ ريغ نم سمشلا تبرغ ىتح
 . ةالص الو } ناضمر رهش ف ةليلو اموي هيلع يمغ ا

 هيلع علطف ليللا يف هيلع يمغا اذا هنا انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 كلذ ناك نيح هنال مويلا كلذ لدب هيلع نا ليقف هيلع ىمغم وهو رجفلا

 موصلاب نئاد وهو هيلع يمغا هنآل هيلع لدب ال ليقو { موصلا هل دقعني ال

 مث موصلل ادقتعم احيحص حبصأ اذا امأو 3 مونلا ةلزنمب ءايغالاب روذعم

 كلذ يف ملعأ الو يل نيبي الو كلذ يف هيلع لدب الف راهنلا يف هيلع يمغا

 يمغا مث موصلا ةين ىلع احيحص هيف حبصأ يذلا مويلا كلذ يف افالتخا

 . هيف هيلع

 هكرتيف ناضمر رهش يف نونجلا هذخأ لجر نع هتلأسو : باتكلا نمو

 انايحأ ؛ ( ةخسن ) نانجألا حصي هناف عنصي فيك انايحأ هذخأيو انايحأ

 هتتافو هلقع بهذ اذا ةالصللو موصلاب عنصي فيك 0') انايحأ هذخأيو

 رطفأ ام موص هيلعف ناضمر رهش موص اما لاق © نيموي وأ اموي ةالصلا

 تقو يف وهو لقع اذاف ةالصلا امأو { هنم رطفا ام لدب ةخسن يفو ى هنم

 تقو لخد ناو 3 هيلع لدب الف اهتقو ىضم ناو اهالص دعب ةالصلا

 اذا اهلدبي نا هيلعف نونجلا هانع ىتح اهلصي ملف حيحص وهو ةالصلا

 ىتح لقعلا بهاذ وهو حبصاف ليللا يف نونجلا هباصا اذا كلذكو 0 قافأ

 . مويلا كلذ مايص لدب هيلعف ليللا هاتأ

 )١( (نانجألا لدب نايحالا) ةخسن .

 ۔ ٢١٨ ۔-



 لقعلا حيحص حبصأ اذا هنا موصلا يف بحأ يذلا : ديعس وبأ لاق

 حبص أ امو مويل ا كلذ موص هل تبث نونجب هلقع به ذ مث موصلل ادقتعم

 همايأ نم مويلا كلذ لدب هيلع نوكي نأ بحأف لقعلا بهاذ مايألا نم هيف

 يذلا تقولا اذه هب يعارا امناو هنونج يف الو كلذ نيب اييف هتحص رظنا الو

 ماق ول ام ردقب طرفف ةالصلا تقو رضح اذا هنا ينبجعيو موصل ١ هيف دقعني

 هيلعف هلقع بهذ ىتح كلذ عيضف ىلصو أضوتيل اهتقو لوأ ذنم ةالصلا ىلا

 ول ام اهتقو نم كردأف ةالصلا تقو يف قافا نا كلذكو ةالصلا هذهل لدبلا

 اهعيض ناف { اهل ةالصلا هيلع ناك هكردأ يذلا تقولا يف ىلصو أضوت ماق
 كلذ موزل هيلع يل نيبي ال كلذ رئاسو اضيأ اهلدب هيلع ناك هلقع بهذ ىتح

 . مكحلا يف

 رهش ف هلقع بهذ نميف ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نعو : ةلأسم

 مات وهف هيف لقعي وهو رجفلا هيلع علط موي لكو هلدب هيلع نأ هلك ناضمر
 نا ليقو ‘ مويلا كلذ لدب هيلعف مايصلا لقعي ال وهو رجفلا علط ناو . هل

 ىلع لدب ال هنا كلذ نم هسفن يف ناك يراوحلا نبا ( ةخسن ) يفو لضفلا
 ليق ام فلاخم ال لاق هنا الا هرخآ ىلا هلوأ نم هلك ناضمر رهش ف نج نم

 . راثآلا تءاج هبو لإ بحأ لدبلاو

 ملف راهنلا يف هيلع يمغا اذا مئاصلا كلذكو لاق : 0) هريغ نمو

 مث ليللا يف هيلع يمغا ناو 5 هيلع لدب الف ليللا هيلع لخد ىتح قفي
 لدب هيلعف راهنلا يف قافأوأ ليللا هيلع لخد ىتح قفي ملف حبصأ

 . مويلا كلذ

 )١( (ةلأسم) ةخسن .

 ۔ _ ٢١٩



 ملف امايأ ناضمر رهش يف هيلع يمغا لجر نع هتلأسو : ةل 7

 . ةالص الو امايص لقعي

 امأو ضرم نم كلذ ناك اذا اهلدب هيلع سيلف ةالصلا اما : لاق

 . عيش هيلع سيلف تام ناو لدبلا هيلعف حص ناف مايصلا

 ىتح قفي ملف راهنلا يف هيلع يمغا اذا مئاصلا نإ ليقو : ةلأسم

 ملف حبصا مث ليللا يف هيلع يمغا ناو ، هيلع لدب الف ليللا هيلع لخد

 ليقو مويلا كلذ لدب هيلعف راهنلا يف قافا وأ ليللا هيلع لخد ىتح قفي

 . مونلا ةلزنمب موصلاب نئاد وهو هيلع يمغا هنال هيلع لدب ال

 يمغا مث ليللا يف مايصلا ىون نمو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 ناو ، هموص هيزجي هنا وجراف سمشلا برغت نا ىلا رجفلا عولط لبق هيلع
 انأ امأف © هموص هل مت لقعي وهو رجفلا هيلع علط نا ضعب لاق دق ناك

 3 هداقتعا ىلع وهف ليللا نم هب رمأ ام تقو يف هاون هنال متي هنا تلق دقف

 نم كلذكو © هموص لطبي اثدح هتين يف ثدحي ملف همون يف لقعي ل ناو

 لدب الو هموص هل مت حبصأ ىتح مونلا هب بهذ مث ليللاب مايصلا ىون

 هنأل هيلع عيش الف ىضقنا ىتح قفي ملف ناضمر لبق نج نم امأو 5 هيلع
 متيو قفي مل ام لدبي هناف هنم مايألا ضعب يف نج نا امأف ملقلا هنع عوفرم

 . هتقافا دعب هنم ماص ام هل

 : لاق هللا نأل هيلع ءيش الف قفي مل اذا نونجملاو : باتكلا نمو

 3 هنم ائيش الو رهشلا دهشي مل اذهو هي همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف إ

 ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف » : هلوق مومع يف هناف هيلع ىمغملا اماف
 يف هتفاو مئانلاك لقعلا حيحص هيلع ىمغملاو ه رخأ مايأ نم ةدعف رفس

۔ -_ ٢٢٠



 دهش دق هنأل ءاضقلا هيلعف رهشلا رخا قافأ ناف نونجملا امأف ك همسج

 نم كردأ ام غلب نمو ملسا نم مزل ايك هضعب دوهش مزلي موصلا نأآلو رهشلا
 . ىضم ام لدب يف اوفلتخاو رهشلا

 لوسر نأل قيرشتلا مايأو رحنلا مويو رطفلا موي يضقي الو : ةلأسم
 لكأ مايأ اهنا قيرشتلا مايأ يف اولاق مايألا هذه يف مايصلا نع ىهن ةي هللا

 . برشو

 لك ناضمر رهش يف هلقع بهذ نمو ۔ ءايضلا باتك نمو : ةلأسم

 علط ناو هل مات وهف هيف لقعي وهو رجفلا هيلع علط موي لكو هلدب هيلعف

 . مويلا كلذ لدب هيلعف مايصلا لقعي ال وهو رجفلا

 هلقع بهذ ناضمر ين انيح قيفيو انيح نونجلا هذخأ نمو : ةلأسم

 لقع ناف ةالصلا امأو 5 هنم رطفأ ام لدب هيلعف مايصلا امأف نيموي وأ اموي

 لخد ناو { هيلع لدب الف اهتقو ىضم ناو اهالص دعب ةالصلا تقو يف وهو

 اذا اهلدب هيلعف نونجلا هانع ىتح اهلصي ملف حيحص وهو ةالصلا تقو

 ىتح لقعلا بهاذ وهو حبصأف ليللا يف نونجلا هباصا اذا كلذكو 0 قافا

 . مويلا كلذ مايص لدب هيلعف ليللا هاتأ
 هناف هيلع ىمغملا امأو 5 هيلع ءيش الف قفي مل اذا نونجملاو : ةلأسم

 مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف » : هلوق مومع يف
 نونجملا امأو ، همسج يف هتفآو مئانلاك لقعلا حيحص هيلع ىمغملاو ه رخأ

 . ءاضقلا هيلعف رهشلا رخا قافأ اذا

 هيلع ءيش الف ىضقنا ىتح قفي ملو ناضمر لبق نج نمو : ةلأسم
 . ملق ا هنع عوفرم هزآل

۔ ٢٢١ ۔-



 ىتح ن اذمر رهش تقو لوخد لبق هيلع يمغ أ نمو : ةلأسم

 ىمغي مث لقعلا حيحص وهو راهنلا لخدي نأ الا هيلع لدب الف هتقو ىضقنا

 . لدبلا هيلعف كلذ دعب هيلع

 ناف . برشي لو اهيف لكأي ملف امايأ هيلع يمغأ نمو :: ةلأسم

 نم رثكأ هيلع يمغا ناك ناف هل مات هموصف موص يف لخد دقو هيلع ىمغا

 . اموص يوني الو لقعي ال وهو لخد هنال كلذ ف لدبلا هيلعف مويلا كلذ

 لهأ ىتح قفي ملف ناضمر رهش لبق هيلع يمغا نمو : ةلأسم

 . فالتخا هيفف لاوش

 نأل عيمجلا ءاضق همزل رهشلا ضعب يف نونجملا قافأ اذاو : ةلأسم

 ىون اذا هنا ىرت الأ موصلا ةحصل يانملا رفكلاك موصلا ةحص يفاني نونجلا

 ملف ناضمر لبق نج ناف كلذ هموص لطبي مل راهنلا ضعب يف نجف ليللاب
 فالخ الو هب ابطاخ نكي ل هنأل هؤاضق هيلع سيلف ناضمر ىضم ىتح قمي

 . هيف

 فارشألا باتك نمو

 موصلا رهش يف هيلع يمغا نم ىلع بجي ام ىلع ركذ

 رهش موص يف هيلع يمغا نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 قافأ يذلا مويلا الا يضقي نسحلا لاقو يضقي : يرهزلا لاقف ناضمر

 . هيف

 رجفلا لبق هيلع يمغا نإ : روث وبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاقو

 . مويلا كلذ هازجأ راهنلا يف هيلع يمغاو ليللا نم مايصلا ىون اذاو هزبي مل

۔ -_ ٢٢٢



 ناو © ىضق ليللا ىلا راهنلا لوأ يف هيلع يمغا نا : كلام لاقو
 . مويلا كلذ هازجأ راهنلا رثكأ ىضم دقو هيلع يمغا

 هيلع يمغا ناو هاضق هلك ناضمر هيلع يمغا اذا : نامعنلا لاقو

 كلت 0 موي هيزجيو رهشلا نم ىقب ام ىضق هنم ةليل لوأ لخدي ام دعب
 ليللا ضعب يف هيلع يمغأ مث ليللا لوأ نم موصلا ىون اذا لئاق لاق ةليللا
 . مويلا كلذ هيزجيو تقولا كلذ يف مئانلا ةلزنمب وهف

 يمغا اذا هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 نكي ملو موصلا رهش مايا نم موي يف رجفلا عولط لبق هلقع باهذب هيلع
 لدب هيلع نا تقولا كلذ ابهاذ هلقع ناكو حبصلا راجفنا دنع كلذ لقعي

 باهذ هرضي الف لقعلا حيحص وهو تقولا اذه هيلع ىضم اذاو مويلا كلذ
 رهش ف تقول ا اذه الا هراهنو هليل هيلع يمغأ ولو هلبق الو كلذ دعب هلقع

 . هلك موصلا

 هنا هلك رهشلا هيلع يمغا ول هنا مهلوق يناعم يف جرخي هنا : يعمو

 نا لوقي نم لوق ىلع الا مهلوق نم جرخي اذه نا ملعأ الو هيلع لدب ال

 نم هموص دقتعا ىتح لقعلا حيحص ناك اذاف ةدحاو ةضيرف هلك رهشلا
 كلذ دعب نم هيلع يمغا مث ناضمر رهش نم موي لوأ نم هيلع هبوجو دعب

 مهلوق يناعم يف حصأ لوقو هجولا اذه ىلع هموص توبث يناعم هبشي دقف

 نع تاينلا ماكحأ ناو { ةينلاب الا لمع ال هناو تاينلاب لايعألا توبثل

 هيف لوخدلا تبثي الو ليللا ىلا ليللا نم موصلا ناو ةلئاز لقعلا بهاذ

 ( ١ ) ذكه ١ يف درو ١ خسنل ٠

- ٢٢٢٣ _- 

 



 دق ناك لقعلا ةحصب هيف لخد اذاف 5 هيف لوخدلا دنع لقعلا ةحصب الا
 بجوي ام هنم نكي ل اذا كلذ دعب هضر اع ام هرضي الو لمعل ا دقعنا

 . راطفالا

 موصلا رهش يف نونجملا ىلع بجي ام ركذ

 نم يضقي ام قافأ اذا نونجملا ءاضق يف اوفلتخاو : ركبوبأ لاق

 3 نينس هموص يف ىضم ناو يضقي : كلام لاقف ؟ هموص مايأ يف موصلا

 نميف رصمب لاق مث قارعلاب وه ذا كلام لوق نم وحنب لوقي يعفاشلا ناكو

 . ) هتع وأ سوسو وأ نج وأ لبخ

 هلك ناضمر رهش يف نج نم : نايعنلاو يروثلا نايفس لاقو
 . ءاضقلا هيلعف قيفي هنم ءيش يف ناك ناو . هيلع ءاضق الف

 يضقي الو هيلع ىمغملا يضقي روث وبأو "}» لبنح نب دمحأ لاقو
 نأ الا ءاضق هيلع ىمغملا ىلع الو نونجملا ىلع بجي ال لئاق لاقو نونجملا

 ينناف هيلع ىمغملا ىلع ءاضق ال هنا لوحكم نع يكحو 3 ةجح هبجوت

 . ءاضقلاب عوطتي نأ بحأل

 عيمج يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 لوقلا يف ىضم دق ام موصلا يناعم يف هوجولا نم هجو يأب لقعلا باهذ

 باتكلا ماكحأ يف ليلدلا لدبلا رذعلا دنع هيف تبث دق موصلا نأل لوألا

 هللا بجوأ دق يذلا رذعلا نم لقعلا باهذو رخأ مايأ نم ةدعل ةنسلاو

 ىلع يتأي نأ الا هباهذ تقو يف ضئارفلا ءادأ نع رذعلا ىنعم هب هبحاصل

 . اهوتعم حبصأ )١(
 )٢ ( (اذه ركذ نود طقف لبنح نب دمحأ) ةخسن .

 ۔ _ ٢٢٤



 هنم سنأيو هلقع باهذ نع عجري ال هنأب هل ") مكح لاح لقعلا بهاذ

 هتلاح يف وهو ناضمر رهش يف هيلع ىضم اميف كلذك ناك اذاف لاقتنالا نع

 هتلاح نع عجري نأ داكي ال هنال هيلع لدب ال نا مهلوق يناعم يف هىشأ كلت

 ليق اميف لاحلا كلت نا يدنعو . اهب هل مكحي ىتلا ) لاحلا هذه ىلا كلت
 طقسو (") هوتعلاب هل مكح ةنس هلقع بهذ اذاف ةنس ايئاد هلقع بهذي نا

 مث مكحلا اذهو لاحلا اذه هيلع ىرج ناف اهوتعم راصو ضئارفلا ءادأ هنع

 هبشأ كلذ نوكي ال نا فاخاو لقعلا ةحص ىلإ كلت هلاح نع لاحتسا

 لدب الو كلت هلاح يف هنع طقس دق مكح كلذ نا مهلوق يناعم يف يدنع
 هيلع لدب ال هنا هلك رهشلا يف هيلع يمغا اذا هنا يدنع هبشي دقو هيلع

 هلك رهشلا نأل مهلوق نم هبشي ام وأ انباحصأ لوق نم لوقلا كلذب قلعتلاب
 هنع لاز اذاف هضرف نم ءيش ءادأ همزلي ال دبعتم ريغ وهو همكح ىضم

 هلك ىضم ام مكح همزلي ال هنا ىنعملا يف نسح دبعتم ريغ وهو هلك مكحلا

 ل مث لالهلا حصي مل ىنعمب ناضمر رهش نم اموي لكأ ول ليق دق هنا ايك

 هيلع لدب ال هنا حص مث ىضقنا ىتح ناضمر رهش نم هنأ مويلا كلذ حصي

 هلعل همكح هصخ اذا اذهف انباحصأ لوق نم لوقلا رثكأ وهو . مويلا كلذل

 يدنع هبشي كلذك هلك رهشلا ءاضقنال هدنع حص ولو لدبلا مكح هنع لاز

 © هيف دبعتلا ماكحأ هنع لوزي نا دبعتم ريغ وهو ىضقنا اذا اذه ىنعم

 مث هلك ناضمر رهش لوخد لبق هلقع بهذ ول نا يدنع ىنعملا اذه هبشيو

 . هجولا اذه يف لصفلا اذه ىنعملا اذه هبشيف ىضقنا ىتح قفي مل

 )١( (هل مكحب) روث يبأ ةخسن .
 )٢( (اهب هل مكحي لاح ىلإ) ةخسن .

 )٣( (موصلاب) ةخسن .

 ۔ -_ ٢٢٥





 ١ نورشعلاو سداسلا بابلا

 مثالا ىنعمل موصلا ضقن ف

 هوحنو رظنل او هيلع دمعتملا ب ذكلا لثم

 . مويلا كلذ لدب هيلعف ناضمر رهش يف ادمعتم بذك نمو

 . هيلع لدب ال لاق نم لاقو

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 ناضمر رهش ف مئاص وهو مارح جرف ىلإ رظنلا دمعت نمو : ةلأسم

 . هموص ىلع ضقن الف

 . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقو

 ىلإ رظن وأ موق رس عمس وأ ادمع ةأرما جرف ىلإ رظن نمو : ةلأسم
 سيلو موصلا دسفي ال هنا ليق اذه لكف يأر الب ناسنا باتك رق وأ مهتيب

 . ءوضولا لثم وه

 . خسنلا نيب ام فلتخي باوبألا بيترت )١(

 ۔ _ ٢٢٧

 



 ءيش ىلإ وأ غلاب ريغ ةيراج وأ ةأرما جرف ىلإ رظن ول تلقو : ةلأسم

 ةوهش ريغل وأ ةوهشل هنم مرحم يذ ريغ هماو هتأرما ريغ مرحم يذ وأ اهندب نم
 دمعتلا ىلع هيلا رظنلاف هجولا اماف ؟ هموص متي له ادمع جرفلا ريغ نم
 نا بحأو . فالتخا هيفف ةوهشلا ىلعو هموص ىلع هيف داسف الف ةوهش ريغل

 هيلعف دمعتلا ىلع ةأرملا تاروع نم جرفلا ريغ ندبلا رئاس اماو هيلع لدب ال

 تاروعلا نم فالتخا هيفف جرفلا نود ام ةوهش ريغل دمعتلا ىلعو هموي لدب

 هب لمعي اميف كلذ يف فالتخا يل نيبي الو لدبلا هيلعف جرفلا اماو . هيلع

 ىلع وهو جرفلا ريغ اهندب عيمج سم ول : تلقو انباحصأ بهاذم ىلع

 هيلعف ةوهش ىلع هيلع امرحم اهنم سم اذاف ؟ هموص متي له كل تفصو ام
 . سملا يف لدبي نا بحاو فالتخا هيفف دمعتلا ىلعو لدبلا

 رمو : مشاه لاق ۔ هللا همحر _ خيشلا باتك نم هريغ نمو : ةلأسم

 الاستغا عمسف رمعم ينب ةيحان جلفلا ىلع مئاص وهو هللا دبع نب يلع
 جرفلا ىلا رظنف ةأرمإ لايخب وه اذاف رادجلا نود ءاملا يف رظنف رادجلا فلخ

 . مويلا كلذ لدبي نأ هرمأف اريشب لأسف رظن املف

 نب يلع رم لاق ناليغ نب مشاه نع دايز وبأ ظفحو : ةلأسم

 هلأسف ريشب ىلا لصوف مئاص وهو ءاملا لظ يف ةأرما جرف ىلا رظنف هللا دبع
 . هموص لدبب هرمأف

 . ةلفان ناك هموص نأ بسحأو : دايز وبأ لاق

 ةبوتلا هيلع لوقأو هنع اذه يور دق ملعأ هللا : رثؤملا وبأ لاق

 . ةبوت الب هموي لدب نم رخ رافغتسالاو

- ٢٢٨ _



 بذكلا يف انباحصأ فلتخاو دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 لاقو موصلا ضقني ال : مهضعب لاقف ؟ موصلا ضقني له هيلع "") دمعتملا

 هنا اوعمجاو ةالصلل ءوضولا ضقني هنا اوعمجاو موصلا ضقني : مهضعب
 لدي ام ةي يبنلا نع يور دقو 7 ةبانجلا نم لاستغالا ةراهط ضقني ال

 ةبيغ كلذكو { هيلع دمعتملا بذكلاب ناضقتني موصلاو ءوضولأ نأ ىلع

 لاق : لاق كلام نب سنأ ىور امل . ءوضولاو موصلا ضقنت اضيأ نمؤملا
 ضقنتو مايصلا ضقنتف ةبيغلاو بذكلاو "" ةميمنلا » : ةي هللا لوسر

 ثيدحلا ةحص يف انيفلاخم نم ملعلا ىلا نوبوسنملا فلتخاو . « ءوضولا

 باوثلا هعم قحتسي ال هنأ هانعم نا مهنم هتبثا نم لوأتف مهضعب هدحجف

 هتيلكب ءيشلا عفر امأف كلذ لعفي مل ول هقحتسي ام هتراهطو هموص لع

 ( ةخسن ) الالقتسا ربخلا دحج نم امأو 5 الف هب لعفلا ةداعا باجباو

 هلوأتف هب فرتعا نم امأو 3 هل انتجح موزل نم ملس دقف همكحل الاقثتسا

 قيرط نم ةيم يبنلا نع ةياورلا يفو & هحبقو هداسف ىلع هرهاظ لدي اليوأت

 نم » : لاق هنا مهيفلاخم أطخو انباحصأ ليوأت ةحص ىلع لدي ام ةريره يا

 هماعط هل أ عدي نا ةجاح هلل سيلف لهجلاو هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل
 عوجلا همايص نم هظح مئاص بر » : لاق هنا وي هنعو « هبارشو

 ايف يلع نب دواد ىكحو «رهُسلا همايق نم هظح مئاق برو {“ شطعلاو
 بلاط يبأ نب ىلعو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع هبتك يف تدجو

 لهأ عمجأو إ هموص دسف دق هنا باتغاو بذك نميف اولاق كلام نب سناو

 لعف هنال ءاضقلا هيلع نا مئاص وهو ادمعتم ىهتشا نم نا ىلع فالخلا

 يف لعف نم لكف يلع نب دواد لاقف ةرافكلا يف اوفلتخاو © هيلع مرحم وه ام
 . (دمتعملا) ةخسن )١(

 )٢( (ةبذاكلا ةميمنلا) ةخس .

 )٢( (هبارشو هماعط عدي نأ ةجاح هلل سيلف) ةخسن .

 ۔ -_ ٢٢٩



 هيلع بجح ناك لقو ، هموصل دسمم لعفل ا كلذف هلعف هل سيل ام هموص

 نا بجيف نامرح اهنأل كلذك بذكلاو ةبيغلا يف لوقي نأ هسفنل هلصا اميف

 . ةبيغلار بذكلاب موصلاو ةراهطلا ضقني كلذ يف انباحصأ لوقب لوقي

 مئاصلا نارطفي ةبيغلاو بذكلا امإو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم
 مئاصلا نارطفي ةبيغلاو بذكلا » : لاق ةلي هللا لوسر نأ يور دقو

 يصاعملا لمع نم ناك ام لك ناك كلذك ناك اذاو0') « ءوضولا ناضقنيو
 مصيلف تمص اذا لاق نيملسملا ضعب لوق ىلا ىرت الا اسايق موصلا ضقن
 ل نم نا » ثيدحلا يفو ، اياطخلا نع اهلك كحراوجو كرصبو كعمس

 ينم كشلا « يصاعملا لعف كرتي مل نم » لاق وأ ( يصاعملا لعف نع كسمي

 « هبارشو هماعط عدي نا ةجاح هللاب سيلف » ثيدحلا لصأ يف

 هموي لدب هيلعف ايبص وأ ةباد حبق نم ۔ ءايضلا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 . كلذ ف صاع وهو قحتسي ال نم حبق هنال

 ف رظن وأ موق رس عمس وأ ادمع ةأرما جرف لا رظن نمو : ةلأسم

 سيلو موصلا دسفي ال هنا ليق اذه لكف هيأر الب ناسنا باتك أرق وأ مهتيب

 . ءوضولا لثم وه

 لوقي مئاصلا نعو ۔ هللا همحر ۔ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 كل ليولا هل لوقي كلذ قحتسي ال نمل وأ ةباد وأ ربخب الا هفرعي ال لجرل

 هدبع وأ يبصل لوقي وأ هللا بضغ كيلع لوقي وأ ©{[: كل اسعت لوقي وأ

 . رامح ايوأ بلك اي

 )١( (موصلا ناضقنيو) ةخسن .

 ۔ _ ٢٣٠



 ؟ هموص وأ هءوصو كلذ ضقني له تلق

 لهأ نم لجرل هلوق ناك اذا امأف ؟ ةفيج اي هل لاق نا كلذكو تلق

 هبر رفغتسا ناف مئاصلا امأو أضوتي دوعيو هبر رفغتسي سعت ليقف ةيالولا

 لاق . هترثع نم سعتتي الو ساكتنالا سعتلا : فيضملا لاق

 : ىشعألا

 اعل لوقأ نأ نم اهل ىندأ سفنلاف ترثع اذا هانرفغ ثول تاذب

 لجر هجو حبف نميفو { هؤوضو ضقتني لوقلا ضعب يف لعلو
 هبر رفغتسيف مئاصلا امأو ، هؤوضو ضقنتني هنا ةيالو لجرللو هنعلوأ
 ناك اذا يبصلا كلذكو © سفن هلوق يف انلوق كلذكو هموص ضقنتني الو

 . هؤوضو ضقنني مل ةيالو يبصلا بال نكت مل ناو هموص ضقتنا ةيالو هيبال
 نا هل بجيف ةبادلا امأو ، هموص ضقتني مل هبر رفغتسا ناف مئاصلا امأو

 رافغتسالا عم مايصلا يف هيلع لدب الو هبر رفغتسيو ، هؤوضو ديعي

 الف كلذك هنا ملعي نا الا ؤوضو ضقتني ةفيج اي هلوق كلذكو . ةبوتلاو

 ناف رامح ايوأ بلك اي هلوق امأو ، ىون ام ةين هل نوكت نأ الا هيلع ضقتني
 اذا : لاق هللا دبع يبأ نع يراوحلا وبأ عفر امم اندجو دقف ةين هل نكت مل

 دسفي رامح اي هل هلوق يف انلوق كلذكو © هموص دسفي هنا بلك اي : لاق

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةين هل نكي مل نا هموص

 بذكلاب بتك وأ مئاص وأ ءعىضوتم وهو بذك نمعو : ةلأسم

 هضقن يفف مايصلا امأو ءوضولا ضقتني اذه لكف هالمأ وأ هب رمأ وأ

 . فالتخا

- ٢٣١ _





 نورشعلاو عباسل ا بابلا

 هسيحنتو مفلا نم ثادحألا نم ناك ايب موصلا ضقن ف

 هينذا يف رطقلاو نينيعلا لحكو ءاملا ف عاقنتس الاو

 ملو ) ىقري دار أ هلعل ) ىرعي ىتح هقزبيف م دلا هيف نم جرخيف ة دمخضملل هيف يف هدي لخديف ناضمر رهش يف ةالصلل اضوتي نمع هتلأسو

 ل ائيش فرعي ل اذا : لاق ؟ هموص ذدسمي له ء ىش هقلح لخد هنا ملعي

 ناضمر مئاص وهو هينيع لحكي نمع رثؤم ا اب أ تل اسو : ةل اسم

 . معن : لاق ؟ كلذ هل له { نالكألا لحك

 . معن : لاق ؟ مئاص وهو دمرلا نم امهاواد نا كلذكو : تلق

 نا قلحلا امأو ، قزبيلف ايعط هيف يف دجو نا : زرحم نب ديعس لاق
 . هيلع ءىش الف ائيش هيف دجو

 نمعطي نا تاغابصلاو تاخابطلل نا ظفحي هنا لاقو : لاق : ةلأسم

 . ال : لاق ؟ نههاوفا لسغ نهيلع له تلق { نقزبيو ناضمر رهش يف
 . معن : لاق ؟ نجعي ي ذلا كل ذكو : تلق

۔ _ ٢٣٣



 ءىجم ىتح طعتسي ال لاق . مث اص وهو طعتسي نمعو : ةلأسم

 . ليللا

 ؟ لعف دق هناف : تلق

 مدقا مل لعفي مل ناو ، لا بحأ وهف هموي ناكم اموي لدبأ نا : لاق

 . صخر نم ضعب هيف صخر دق هنأل هموص داسف ىلع

 هناف تلق كلذ اوهرك : لاق مئاص وهو هينذا يف رطقي نمعو :: ةلأسم

 هلخدي مل ناو موي لدب هيلعف ءاملا نم ائيش هقلح يف لخدا نا لاق لعف دق

 . هب ساب الف ءيش

 لسغلا امأو ءاملا ف عقنتسي نأ مئاصلل هركي لاقو : ةلأسم

 . سلب الف

 رهش يف فورادلاب فردت نا ةأرملا ىلع سأب ال رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 . ةقزبتلف اهقلح يف ءيش معط تدجو ناف ناضمر

 همف ىمد ف م اص لجر نع لئسو ةرفص ي ا عم اج نمو : ةلأسم

 هللا دبع وبأ لاق ، لا بحأ لدبلاو 3 ال : لاق ؟ لدب هيلع له ادمعتم

 . ا اب هيلع سيل

 مرللا نم ءىش هيلعف هيمدي نا ريغ نم هوف ىمدأ اذا : ديعس وبأ لاق

 ملف ادمعتم هاف وه ىمدا ناو ئ يدنع هيلع ءىش الف هقلح- ف لخدف

 نا ىلا هبلغ وه ناو © ليق اييف يدنع هيلع ءيش الف ءيش هنم هقلح لخدي

۔ -_ ٢٣٤



 لدب هيلع نا ليق هنا يعمف ادماع وه هامدأ دقو ءيش هنم هقلح لخد

 ٠. هموص نم ىصم ام

 انباحصأ لوق ىناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 ناف ماعطلا ىرجمب سيل نيعلا نأ ىنعمل مئاصلل هلك لحكلا يف صيخرت

 يف ةيهارك مهلوق ضعب يف جرخي هنا يعمو 5 هقزب كلذ نم ائيش هيف يف دجو
 يف اضقن هيف ملعأ الو لاق © كلذ يف هانعم ام ملعأ هللاف ربصلاب لحكلا

 . ةيهاركلا تتبث نا ةيهارك وه امناو مهلوق

 لبق ةالصلل رهطت ناف يدنع ايف ينايسبلا نسحلا يبأ نع : ةلأسم

 لبق ةضيرفلل رهطت اذا لاق ؟ ال مأ هموص دسفي هقلح يف ءاملا طبهو اهتقو

 ري مل ضعبو ، ضقنلا هيلع بجوأ ضعب & فالتخا كلذ يفف تقولا

 ءاملا لزنو اهتقو يف ةالصلل رهطت ناف اموي لدبي لاق نم مهنمو ث ائيش هيلع

 . هموص ىف داسف ال لاق ؟ ال مأ هموص دسفي هقلح يف

 هيرخنم يف نهدلاب طعتسي نا هل له مئاصلا نع لئسو : ةلأسم

 . كلذ هموص هيلع ضقني الو لحتكيو هينذاو

 هقلح يف لخد ولو يدنع هب سأب ال لحكلا نا ليق هنا : يعم لاق

 يدنعف طوعسلا امأو ٠ قلحلا يراجم ف سيل هنال هل نيبت هنم ءىش وأ همعط

 . طعتسا نا هيف فلتخم هنا

 نا ليقو لخدي ل وأ هقلح ف لخد هموص ضقتني : لاق نم لاقف

 طسوأ لعلو هيلع ضقن الف لخدي ل ناو ضقن هنم ء يش هقلح ف لخد

 . كلذ هل نيبت اذا ضقنلا هيلعف كلذ نم ءىش هقلح يف لخد اذا كلذ

۔ _ ٢٣٥



 نذالا امأو © ملعأ هللاو ةلع نم طعتسا اذا يدنع اذهو : هريغ لاق

 ليقو هعماسم ف لخدو نهدلا ىدعتف رطق اذا ضقتني هنا ليق هنا ىعمف

 تلق { هقلح ير اجع نع ه دعبل ضقن نوكي ال نا ينبجعيو هيلع ضقن ال

 . عاضر ليق هنا : يعم لاق

 مئاصلا اهطرسف قلحلا يف تناك اذا ةعاخنلا نع لئسو : ةلأسم

 ضقني الف ميشايخلاو سأرلاو قلحلا نم ناك ام ليق هنا : يعم لاق

 مث ةحلاعم ريغب هظفل نم ةردقم ىلع راص اذا ردصلا نم ناك ام الا موصلا

 هموي موص هيلع ضقنتنيف هل تلق هموص ضقتنا ادمعتم كلذ دعب هغاسا

 . هموص نم ىضم ام وأ كلذ

 . رذع ريغ نم هغاسا اذا هموي لدب هيلع ليق هنا ىعم : لاق

 لسغو فورادب كاسف ناضمر رهش ىف مئاص لجر يف لاقو : ةلأسم

 بهذي كوزلاو هقير قرفي راص مث رمحأ وأ رفصا فورادلا كوز يقبو هاف

 . كلذ لجأ نم هيلع لدب الو هل زئاج كلذ نا قيرلا ريغي ال هنا ريغ

 عجرف ءيقلا هبلغف ناضمر رهش يف ايقت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ هموص متي له

 . هموي ل لب هيلع ليق هنا يعم : ل اق

 . هيلع ء ىش ال هنا ليق لهنف ٠ هل تلق

۔ -_ ٢٣٦



 . كلذ ملع أ ال : لاق

 . ءىش هنم هبلغف ًايقتف ء يقل ١ هبلغ ناف : تلق

 هنا لاق ادحا نا ملعأ الو ءىش همزلي ال هنا يعم : لاق

 . ءىش همزلي ال

 سايتغالا مئاصلل هركي هنا يعم : هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 . رهنلا يف لسغلل

 ف زاج وأ هينذأ ف ءاملا لخدف كلذل ادمعتم سمتغا ناف : هل تلق

 . هينذأ نم هقلح

 ف ءاملا لخد نا كلذكو © هموص ضقن ف فلتخم هنا : ىعم لاق

 .ه . هفنأ نم هقلح

 يدنع نذالاو لوقلا ضعب يف اضيا هيف فلتخي هنا يدنع : لاق

 . فنألا نم نوهأ

 . مويلا كلذ لدب هيلعف ناضمر رهش ف ادمعتم بذك نمو : ةلأسم

 . هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 ٠ اذه ريغ لاق نرم لاقو

 ائيش درف ءيقلا هعزنا اذا مئاصلا نع هتلأسو ديعس يبأ نعو : ةلأسم

۔ _ ٢٣٧



 نكي ل ئ درل هنم دمعت ريغ ىلع ءىش عجرف ءيقلا هعزنا اذا : لاق

 . هموي لدب هيلعف ادمعت ائيش در ناو . ءىش هيلع

 هدرل لمعت ريغ نم هنم ءىش عجر ناف ةرافكلاو لدبلا هيلعف ادمعتم هيف نم

 . هموي لدب هيلعف

 طعتسا وأ هينذأ يف رطقأ اذا مئاصلا نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ؟ لدب هيلع له هقلح 1 كلذ نم ائيش دجوف

 . يعم اف فالتخاب كلذ ف ليق دق : لاق

 هقلح يف ءيش معط دجو لاح لك ىلع لدبلا هيلع : لاق نم لاقف
 . دجم ل ناو

 لدب الف دجي مل ناو هقلح يف دجو نا لدبلا هيلع : لاق نم لاقو

 ىري ال نم لوق يف قزبي نا هيلعأ ائيش هقلح يف دجو ناف هل تلق . هيلع
 جلوي ايلك هنا هبهذم نم ناكف هقلح ىلا هيف ادع ام لك طرسي نا هل وأ لدبلا
 قلحلاو ردصلا ةعاخن نم قلحلا يف ناك ام هنال قزبي نا هيلع سيلف

 يف طوعسلا بجي ال هنأ هبجعي هتيأرو هيف ىلا رهظت ىتح دسفي ال ةساجنلاو
 . ررضلا فوخل الا مايصلا

 . نهدلا هينذأ يف رطقي نأ مئاصلل زوجي كلذكو : هل تلق

 نم نوهأ يدنع نذالاو فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا يعم : لاق

 . طاعتسالا

۔ - ٢٣٨



 لوق ىلع هموص يف هيلع سأب الف نهدلا هقلح يف دجو ولو : تلق

 . يدنع اذكه : لاق

 حارصلاو فصاألاب راهنلا يف لحتكي نأ مئاصلل زوبيو : هل تلق

 ؟ ةيودألاو لحكلا نم هربغو

 . هللا ءاش نا زئاج هنا يدنع : لاق

 ؟ كلذ هموص رضي مل هتعاخن يف لحكلا دجوف عخنت ولو : هل تلق

 . هللا ءاش نا كلذ يف يدنع هيلع سأب ال : لاق

 ريغ وأ دايسلا نم ةربغ هقلح يف لخد اذا مئاصلاف : هل تلق : ةلأسم

 نم الا هلاخدا هل نكي مل هجارخا ىلع ردقي ناك اذا هنا يعم : لاق

 . رذع

 هجلاع نا هقلح نم عضوم يف تاذ اهلو ةربغلا تراص اذاف : هل تلق
 نا هيلع له . هقزب ىلع ردقي ملو هجلاعي مل ناف ، هجارخا ىلع ردق هعشخو

 ؟ هقزبي ىتح كلذ جلاعي

 ل ناف تلق عضوم يئو تالخادلا نم ناك اذا كلذ هل بحا : لاق

 ؟ هموص دسمي له هطرسو لعفي

۔ -_ ٢٣٨٩



 لعب هنا `ةبسحا امو هلعف ريغ نم ناك اذا كلذ ل نيبي ال : لاق

 . همعط وه اننا كلذ لعلو هدر كردي قلحلا ف لخدي ام

 ين ءاملا لخدف لستغي ءاملا يف سمتغا اذا مئاصلاف تلق : ةلأسم

 ؟ هموص دسفي له هقلح ىف هفنأ نم وأ هينذا

 يدنع هبشي امم وأ هموص هب دسفي هنا ليق دق امم هنا : ىعم لاق

 . هانعم يوتسي ال هنا وجرأف هريغ هنكمي ال مزال رذع نم نوكي نأ الا

 مئاصلل طوعسلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : فارشألا باتك نم

 يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو ىعازوألاو يروثلا نايفس ناكف

 يف كلذ معط لخد اذا يضقي كلام لاقو ءاضقلا هيلعف طعتسا اذا نولوقي

 هيلع ديبع وبا لاقو غامدلا ىلا كلذ لصو اذا يضقي يعفاشلا لاقو 5 همف

 نع انيور دقو ، هيلع ءاضق ال لئاق لاقو ء هقلح لخد اذا ةرافكلاو ءاضقلا

 هقلح يف بابذلا لخدي مئاصلا يف الاق ايهنا يرصبلا نسحلاو سابع نبا

 روث وبآو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنأ نب كلام لاق هبو هيلع ءيش ال
 © لوقن هبو ركب وبأ لاق & مهفالخ مهريغ نع ظفحن الو يأرلا باحصأو

 هيلع مئاصلا اهعلبي ةاصحلا يف يأرلا باحصأو يعفاشلاو كلام لاقو

 . ةرافكلاو ءاضقلا

 اذا انباحصأ لوق ىنعم يف هنا يدنعف طوعسلا امأ : ديعس وبأ لاق

 هيلع لدب ال مهلوق ضعب يفو طوعسلا ىنعمب همويل لدبلا هيلعف طعتسا

 يف هدجو ولو مهلوق ضعب يفو { هيف جلي مل وأ كلذ معط هقلح لخدي مل ام

 هيلع تبثي مل اذا هنا يعمف هيف يف دجو اذا امأو ، لدب هيلع نكي مل هقلح

 هنا مهلوق قافتال هيلع ءيش الو ث هقزبيف هيف يف لوخدل الا طوعسلاب لدبلا

۔ _ ٢٤٠



 معط قوذيو ءاملا هقلح لخدي ل ام هيلع ءيش الو هقزبيو هاف ضمضمي

 هيلع ءيش الو هيف نم هجرخيو كلذ ىلا جاتحا اذا غابصلاو بارشلاو ماعطلا

 ىلع طوعسلا ىنعمب وه امناو راطفا ىنعم لوصح مفلا لوخد ىنعم سيلو

 لكألا ىنعم هب تبث ثيح ىلا غلب دق هنال هقلح ىلا لصي ىتح وأ لاح

 يف جرخي هملعأ الف ةرافكلا ىنعم اماو كلذ دعب هنم عجري الو برشلاو

 ريغ نم ءايشألا عيمج نم مئاصلا مف يف لخد ام امأو 3 انباحصأ لوق يناعم

 نم هيلع ءيش الف هنم عنص ريغ نم هقلح يف جلوف هريغ وأ بابذ نم هلعف
 هعلب ام امأو { افالتخا لصفلا اذه ي ملعأ الو يدنع هريغ الو لدب

 هنا وجراف بورشملاو لوكأملا ريغ هنا فورعم وه امو ماعطلا ريغ نم مئاصلا
 لكأ امو لكأ وهف هلكا ءىش لك ناو لكا هنا انباحصأ لوق يناعم رثكأ يف

 يف ليق دق هنا وجراو ى ةرافكلا نم رطفملا ىلع ام انعم هيلعو هب رطفا دقف
 هيلع ةرافك الو هموص نم ىضم امل لدبلا هيلع نا لصفلا اذه لثم

 كلذ ضقني نا الب ءاملا يف مئاصلا عقنتسي نأ هركيو : ةلأسم

 . هموص

 كلذف وه ام مئاصلل هركي يذلا ءاملا ف عاقنتسالا نعو : هريغ نمو

 سأب ال ليقو ©، هيلع ةناعتسالاو همايص ىلع ةوقلا كلذب ديري عقنتسي يذلا

 ايف هيلع سيلو ناضمر رهش ف ءاملا نم ديصلل ءاملا لخدي نا مئاصلا ىلع

 . ءاملا يف هسأر سمغي الو هل دمعتي ل ام امم هقلح لخد

 8 بيط فرع هيف لحكلاب مئاصلا لحتكي نأ سأب الو : ةلأسم

 هقلح يف همعط دجو ناو ربصلاو صصحلاب مئاصلا لحتكي ن أ سأب الو

 له هنم ةبلغلا ىلع هقلح لخدف عجر مث ايقتف ءيقلا هبلغ هعزنا ناو هقزب

 ؟ هموص هيلع ضقني

۔ ٢٤١ ۔



 هموي لدب همزلي هنا لوقلا ضعب يف لعلو ضقنتني هنا ملعأ ال لاق

 ادماع ايقت اذاف هل تلق انباحصأ راثا يف دجوي ام لقأ وه لوقلا اذه لعلو

 ؟ همزلي ام هبلغلا ىلع ءيقلا نم عيش هيلع عجر من

 اذه نأل اذه ريغ هيف ملعأ الو هموي لدب همزلي هنا يدنع هبشي : لاق

 له ائيش ءيقلا فدري لو ادماع ايقت ناف هل تلق كلذل هسفن ضرع هنأك

 ؟ هموي لدب همزلي

 نم ءىش هيلع عجري لو ادماع اق اذا هيف فلتخم هنا ىعم : لاق

 ىنعم ىلع ائيش هيلع ىري ال اضعبو هموي لدب همزلي اضعب نا يعمف ءيقلا
 . هلوق

 طرسي ناك هنا الا ءعيقلا نم ائيش دري ملو ادماع ايقت ناف : هل تلق

 ؟ هموص ضقنتني له همف اسغخي د نا لبق هقير

 لوزي ىتح قزبو همف نم لسغي يتلا ةساجنلا نيع تلاز اذا : لاق

 . هلوق ىنعم ىلع ضقن همزلي هنا ملعأ الف

 لكأ نم ةلزنمب نوكيأ ادمع ءيقلا در مث ادماع ايقت اذاف : هل تلق

 . ادماع ناضمر ي

 . ليق هنا يعم اذكه : لاق

 اراهن ناضمر رهش يف ءاملا يف هسأر سمغ لجر نع لئسو : ةلأسم

 ؟ لدب همزلي له هقلح ف ءاملا هقبسف مزاللا نم هبشي ام وأ ةبانج لسغ ف

۔ ٢٤٢ ۔-



 ءاملا يف سايغنالا هل ازيجم ناك اذا لدب همزلي ال ليق هنا يعم : لاق

 . مزاللا لسغ يف زئاج ريغ وه مأ هل هركي كلذف

 ضرفلا ءادأ هنكمي ناكو هموص ىلع فاخ ناك نا هنا يعم ث لاق

 ف ءاملا هقبس ضمضقم املف ةضيرفل أضوتي ن اك لجر نعو : ةل اسم

 ؟ هموص ضقتني له هقلح

 ءوضو ف داز ناف هل تلق . هموص ضقتني ال هنا يعم : لاق

 له ثالثلا دعب ءاملا هقلح لخدف تارم ثالث ىلع ةضمضملا يف ةضيرفلا

 ؟ هموص ضقتني

 نا دعب لفنلا دح ىلا ءوضولا يف ةضيرفلا دح نم جرخ اذا : لاق

 هنا لفنلا ي اولاق دقف ، هيلع داز مث ضرفلا هل تبث دق هنا كلذ ىلع نقيت

 يدنع هبشي اذهو { لدبلا هيلعف لفنلل ءوضولا نم هقلح يف ءاملا هقبس اذا

 توبث هعم كلذ حصي ملو كلذ دعب جلاعي دعب ناك نا امأو 5 هلوق ىنعم ىلع

 يذلا ينبجعي فيضملا لاق . هلوق ىنعم ىلع ضرفلا ىنعم يف وهف ضرفلا
 همزلي هنا هقلح لخدو ءاملا هقبسف ثالث ىلغ نقيت نا دعب ءوضولا يف داز

 فرش ثالث ذ ةلي يبنلا لوقل ةلفانلا كلذ هبشي نأ ينبجعي الو لدبلا

 وهف طايتحالل كشلا ىلع ةدايزلا امأو « افرش ةلفانلا نولأي الو فرس عبراو

 . ملعأ هللاو هللا ءاش نا لدب همزلي نأ ينبجعي الو لضفلا نم

 ؟ نهدلا هينذأ يف رطقي نأ مئاصلل زوبي لهو : ةلأسم

 نا سأب ال عضوم ينو طاعتسالا نم نوهأ وهو فالتخا هيف : لاق

۔ ٢٤٣ ۔



 نب دمحم كلذ هرك دقو ةلع نم كلذ ىلا جاتحا اذا ءاودلاو ءاملا هنذا يف رطقي

 . بوبحم

 هيلعف هينذأ يف رطقا ناف هينذأ يف رطقي ال ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . هموي لدب

 ناكو . انيلا بحأ لوقلا اذهو هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . اسأب هب ىري ال نايثع نب ناميلس

 . مئاصلا طعسي ال هنا لوقلا رثكأو طوعسلا كلذكو ( عجر )

 . اذه ريغ : لاق نم لاقو

 . مئاصلل طوعسلا ف اوفلتخاو لاق : هريغ نمو

 . هيلع ءىش الو طعتسي : لاق نم لاق

 . كلذل هنم ةيهارك طعتسي ال : لاق نم لاقو

 . هموي لدب هيلع ناك طعتسا نا : لاق نم لاقو

 نم هولح فرعيل ء يشل ١ مث اصلا معطي نا س أ الو ) عجر (

 بارتلا فسيو قيقدلاو بحلا ليكيو هغيسي نا الب كلذ زوجيو هحلام

 يولي ن ا هنكما ن او © هقلح نم ب ارتل ١ جرخف عخنت ولو هموص صضقتني الو

 . لا بحأ وهف اذه لثم دارأ اذا هيرخنمو هيف ىلع ابوث

 بهذلا وأ ةضفلا لثم ماعطلا ريغ نم ءيش هيف يف عقو ناو : ةلأسم
 هقلح يف زاجف هلثم ناك امو ةخسن يفو بابذلا لثم باودلا وأ ةراجحلا وأ

 . هيلع لدب الو كلذ يف هيلع ضقن الف هنم ةبلغلا لاح ىلع

۔ ٢٤٤ ۔



 ءام زم ىش هقلح ف لخد ىتح هركأ نم لك كلذكو : ةلاسم

 . هيلع ضقن الف هفوج ىلا زوجي وأ اذه وحن وأ ةخسن يفو ماعط وأ

 نم ىلع ام لثم كلذ ىلع ههركا نم ىلعو اذه ريغ : لاق نم لاقو
 . الف ةرافكلا اماو رزولا نم ناضمر رهش يف رطفأ

 . ةرافكلا هيلع : لاق نرم لاقو

 نم مد جورخل ضرعت وأ هسرص مئاصلا علق نا سأب الو : ةلأسم

 . هلك مدلا قزبي نا بحنو كلذ ريغوأ هل تضرع ةلعل هجرخأ ىتح هيف

 نا امأو 6 سأب الف هسأر نم ردحني ام وأ هقيرب قرغ نمو : ةلأسم

 اضيأ سأب الف هظفل ىلع ردقيو هناسل ىلع رصي ل ف ردص نم ناك

 لدب هيلعف هتزاجال دمعت مث هظفل نم ةردقم ىلع ناك اذا امأو 5 هتزاجاب

 . ةالص ف ناك نا هتالص ضقتنتو هموي

 دمعت اذا هموص نم ىضم ام لدب هيلع ليق دقو : لاق . هربغ نمو

 . كلذل

 لكأ نا هنال لكألا ةلزنمب وهو ةرافكلاو لدبلا هيلع : لاق نم لاقو

 . لكآ وهف اريثك وأ اليلق

 ادمعتم أيقت اذاو } هيلع سأب الف هحرطف ءىقلا هعزنا ناو : ةلأسم

 . هموي لدب هيلعف

 كلذ نم ءيش هقلح يف عجري ملو يقت ولو ليق دقو : لاق ، هريغ نمو
 ابولغم ناك ول هموي لدب هيلعف ءيش هقلح يف عجرف ايقت ناف هيلع سأب الف

۔ _ ٢٤٥



 ةبلغلا ىلع هقلح يف عجر ايف ءيقلا هعزنا نا اماو أيقت اذا كلذو هتعجر ىلع

 . ابولغم ناك اذا هيلع ءىش الف

 ملف ءيقلا هعزنا وأ ادمعتم أيقت لجر نعو هريغ نمو ( عجر )

 نعو ، اهنع لسو الدب هيلع ىرأ امف هدر مفلا ىلا رهظي ملو قلحلا ىلا راص

 هعزنا ناف هموي لدب هيلع : لاق ، ءيقي ىتح يقتي ناضمر يف مئاصلا
 . هيلع لدب الف ءيقلا

 هيلع عجري مرف ىنعمل ايقت نا ليق دق ۔ هللا همحر _ : ديعس وبأ لاق

 هقلح يف ءيش هيف نم هيلع عجرف ايقت ناو ءيش هيلع سيلف ءيش هيف نم

 هيلع عجرف ءيقلا هعزنا ناو عوجرلا يف هبلغ اذا هموي لدب هيلع ليق دقف

 . هيلع ءيش ال ليقو هموي لدب هيلعف دمعت ريغ نم هقلح ىف ءيش هنم

 ةسباي ناديع نم ناك امب راهنلا لوأ يف مئاصلا كاتسيو ( عجر )
 . هموص ضقني كلذ نا رصبن مل راهنلا رخآ يف كاتسا وأ بطرب كاسا ناو

 امعتي الو ،} هيلع ضقن الف اسباي دوعلا ناك اذا : لاق نم لاقو

 . بطرلا كاوسلا نم هيف يف عمتجي يذلا قازبلا ةزاجال

 موصل ا ةحئار رثأ ىلع رطفي نا مث اصلل بحتسيو : ةلأسم

 قازبلا جرخو مدلا يقب ىتح قزبف هوف ىمدا لجر نعو : ةلأسم

 كلذ دعب هقير قرغي لعجف ناضمر رهش مئاص ؤهو ءام هرضحي الو ضيبأ
 . هيلع سأب الف ؟ همايص يف سأب هيلعأ ءاملا ىلا لصو ىتح

۔ ٢٤٦ ۔-



 نقذي تاغابصلاو تاخابطلا يف هللا همحر ۔ ىلع يبأ نعو : ةلأسم

 ماعطلا نم ءيشلا غضمي نميف يدنع كلذكو ، ساب ال : لاق ناسللاب

 ليللا يف لكأيوأ هيف نم كلذ بهذي ىتح قزبي مث هريغوأ يبصل
 كلذكو ، هيلع ضقن ال هنا ، اذه وحنو حبصيو مانيو هاف ضمضمي الو

 . هموص اذه نم ءيشل ضرعتي نا رمؤي نا الب ءاملا

 ةاصح هيف يف حرط مئاص يف ۔ هللا همحر _ ىلع نب ىسوم نعو

 . ةبلغلا دح ىف دارأ هلعل تزاجف

 . هموص هيلع دسمي ال : لاق

 بوبحم نب دمحم نعو 7 اموي موصي نا هل بحتسي : لاق نم لاقو

 هئربن ايف بابذ وأ اقناد وأ ارانيد ةخسن يفو امهرد علتبا لجر ف 7 هللا همحر ۔

 . كلذل دمعت اذا ةرافكلا نم

 ءيش معط هقلح يف دجو ناو سأب الف اراهن هفنا هل عفر نمو : ةلأسم

 يف ءاملا لخدف هلسغف همفب كاتسا اذا مئاصلا نع هتلأسو : ةلأسم

 لخدف دمعتي ملو ةساجنلا لسغ هلسغف اسجن همف ناك اذاف : لاق

 هيلع نا ليق دقف سجنب سيل ناك نا اماو هيلع سيلف هقلح يف ءاملا

 . لدبلا

 ةلفانلا وأ اهتقو يف وأ اهتقو زوج لبق ةضيرفل أضوت ناف : هل تلق

 ؟ هموص متي له هقلح يف ءاملا لخدف رثكأ وأ لقأ وأ اثالث هاف ضمضمف

۔ _ ٢٤٧



 لخدف لقأ وأ اثالث هاف ضمضمف اهتقو يف ةضيرفل ناك اذاف : لاق

 . لوألا بحنو لدبلا هيلع ليق دقو هيلع لدب الف اذه ىلع هقلح ىف ءاملا

 داز ناك اذا لدبلا هيلع ليق دقف كلذب ملاع وهو ثالث نم رثكأ ناك ناو

 ليقو لاح ىلع لدبلا هيلع ليق دقف اهتقو لبق ةضيرفل ناك ناو & ثالث ىلع

 ايسان نوكي نا الا لدبلا هيلع ليق دقف ةلفانلا امأو ، اهتقو يف هلثم وه

 . لدبلا هيف كل تلق ام عضاوم يف لدبلا هيلع ليقو هيلع لدب الف هموصل
 نب قلاع ماعطلا نم ءىش هيف ف حبصأ اذا مئاصلا نعو : ةلأسم

 ؟ كلذ ىلع ردق نا هجارخاو هتحلاعم همزلي له هسارضا

 هنم جرخي ال دارا هلعل جرخي هنا كلذ نم انما ناك اذا هنا يعم : لاق

 كلذف هجرخاو هحلاعو هنم اقئاحخ ناك ناو هتحلاعم همزلت هنا ل نبي الف ءىش

 رجفلا لبق مرادلاب كوست ةأرما ف ۔ هللا همحر _ ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 اهمف محل ف هكوز يقبتو تاذلا به ذي ىتح اهاف لسغتو ناضمر ف

 جرخي لاق هنال مفلل لسملا دعب اهقير طرس يف اهيلع سأب ال هنا اهسورضو
 . كوزلا ةلزنمب وه انا مفلا لسغ اذا ءىش كلذ نم لحني ال هنا هدنع

 ةديبع يأ ىلع . . هدحن نب ضاير نع مشاه انربخأ : ةلأسم

 يقب ام غسيو ءاملاب فذقي مت هاف ضمضقم نا مئاصلل تلق : لاق ريغصلا

 . سأب ال لاق ، قزبي نا لبق

 ءاملا غيسي نا لبق ركذ اذا قزبي نا هل بحتسيو : لاق 5 هريغ نمو

 . ملعأ هللاو

۔ _ ٢٤٨



 هعم نا طعتسا اذا مئاصلا يف ۔ هللا همحر ديعس وبا لاقو : ةلأسم

 . افالتخا كلذ ى

 . لخدي ل وأ هقلح لخد لدبلا هيلع : لاق نم لاق

 . لخدي ملوأ هقلح لخد لدب هيلع سيل : لاق نم لاقو

 ل ناو . هقلح لخدي ل ناو ضقن هقلح لخد نا : لاق نم لاقو

 هيلع ضقن ةلع يأل تلق يدنع لوقلا طسوأ وهو ضقني مل هقلح لخدي

 . لخدي ملوأ هقلح لخد لاق نم لوق ي

 . عاضر طوعسلا نا ليق هنال : لاق :

 . لخدي ملوأ هقلح لخد عاضر هنا كدنعو قافتالاب وهو :: تلق

 . عاضر هنا الا افالتخا انباحصأ لوق يف ملعأ ال : لاق

 . ملعأ هللا : لاق اعاضر نوكت يبصلل ةنقحلاف : هل تند

 ؟ اعاضر طوعسلا ناك ني أ نمف : هل تلق

 جورخلل عاضر اهنا ليق دق ةهبشلاو . ةهبش هزأل : لاق

 . بيرلا نم

 نوملسملا صخر : لاق ، مئاص وهو هينذأ يف رطقي نمعو : ةلأسم

 . اسأب هيلع ىرأ الف كلذ ف

- ٢٤٩ _



 : لاق اراهن كاتسي نا مئاصلل زوجي تلق ينايسبلا ىلع نع : ةلأسم

 . راهنلا رخا يف كلذ هركيو { راهنلا لوا يف ةسبايلا نا ()ديعلاب زئاج

 . هوف ىمديف ك اتسي مئاصل ١ نعو : ةلأسم

 . هيلع كلذ دسفي ال : لاق

 وهو ىكب لجر نعو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ باوج نم : ةلأسم

 هيلع له أطخ وأ ادمع هقرفيف هاف لخد ىتح طاحم وأ عومد هنم لاسف مئاص

 نم ىضم ام لدب هيلعف ادمعتم ناك ناف تفصو ام ىلعف ؟ همايص يف سأب

 ناك ناو هل ابلاغ هاف لخد ناك ناو هموي لدب هيلعف ايسان ناك ناو {© هموص

 هيلعف ادمعتم ناضمر رهش يف لكأ نمك وهف ادمع هحرط وأ ادماع هلخدا

 . رهش كلذ همويل هيلعو دمعتملا ىلع ام

 . ( كلذ ريغ ر هلعل كلذ : لاق نم لاقو

 سأرلا نم ردحني يذلا طاخملاو عاخنلا يف ضقن الو : ةلأسم

 نا دعب هطرسيو هغيسيف عاخنل ا نم هردصو هفوج نم ءيش دعصي نا الا

 همايص يف هيلع ءىش الو كلذ هموي لدبيف ادمعتم هغيسيف هناسل ىلع ريصي

 هسأر نم اضيأ ناك ناو هظفل ىلع ردقي امو هناسل ىلع عاخنلا رصي مل اذا

 هقلح ىلا هفوج نم ءيش علط نا هنا ةبقع نب حاضولا نعو { هيلع سأب الف
 هناسل لصا ىلع علط نوكي نا الا هيلع لدب ال هنا هقلح يف همعط دجوف

 . مويلا كلذ لدب هيلعف هب سأب ال هنا انظو كلذب الهج قزبي ملو هدرف

 )١( (ناديعلاب) هلعلو لصالا يف ءاج اذكه .



 اذا ائيش اهنم دري مل ناف مد اهيف ةعاخن هقلح نم جرخ نمو : ةلأسم

 . هيلع لدب الف هناسل لصا ىلع تعطقنا

 ٠ امهدر اذا موصلا ناضقني سأرلا وأ ردصلا نم ةعاخنلاو : ةلأسم

 . الف ءوضولا امأو ايهظفل ىلع ردقي وهو

 نا ادمعتم ائيش هنم درف اغلب ءاق نميف هللا دبع يبأ نعو : ةلأسم

 هظفل نم ةردقم ىلع راص نا دعب هدر اذا اعيمج هيلع نادسفي همايصو هتالص

 . هتالصو همايص يف هيلع سأب الف ايسان ناك ناو

 . هيلع س ن الف يقب ام طرسو ع 11 ١ ف ذقو ضمضق نمو : ةل اسم

 ةبيرلا نم لا بحأ وهف رجفلا لبق ءاودلا لمتحا نمو : ةلأسم

 . ماعطلا جرخ نم ءاودلا لمتحي يذلا وه نقتحملاو

 ناكو انهد هينذأ يف رطقي نا مئاصلل هركي بوبحم ناكو : ةلأسم

 . اسأب هب ىري ال نامثع نب ناميلس

 . سأب الف هقرعف قازبلا هيف يف عمتجا اذاو : ةلأسم

 يف لحكلا معط دجو اذا سأب هيلع سيل هللا دبع وبأ لاق : ةلأسم
 . هقلح

 ناو ، سأب الف اضيأ اهقرغف سأرلا نم ةعاخن تناك ناو : ةلأسم

 . هموي لدب هيلعف اهقرغف فوجلا نم هعاخن تناك

 سبدلاو رانلاب هنخس وأ هعلقف ناضمر يف هسرض هاذا نمو : ةلأسم

۔ _ ٢٥١



 . قفرب قشنتسيو قفرب هاف كلدي نا هلف أضوت اذا مئاصلاو : ةلأسم

 هيلع لدب الف ةضيرفلل أضوتي وهو هقلح ف ءاملا هقبس نمو : ةلأسم

 لاقو ، هموي لدبي ليقف ةلفانل هؤوضو ناك ناو ز اهتقو لبق اهل أضوت ولو
 . هموصل اركاذ ناك اذا ضعب

 لاق هنا نايثع نب ناييلس نع ينغلب : لاق حاضولا نعو : ةلأسم

 . اعيمج نيهجولا ىلع لدبي

 ىتح ار اهغ ن اضمر ف من ن وهو ءام هقلح ف بص نمو : ةل اسم

 . هيلع ءاضق الف ظقيتسا نا دعب ملع مث هفوج ف لصو

 لعف نع هموص هزنيو ابطر ابوث سبلي ن أ مئاصلل هركيو : ةل اسم

 همعط دجو ىتح ناخدلا هقلح يف لخد نمو طوحا وهف هسندي الو هب ذذلتي
 . هللا ءاش نا هيلع ضقن الف مئاص وهو هقلح ف

 الف هقلح لخدف بارتلا ىفسو قيقدلا لاك نمو : ةلأسم

 . هيلع ءىش

 الف هترارم دجوو هميشايخ ل ا كلذ غلبف ك ارال ١ متش ١ نمو : ةلأسم

 . هقلحو هس ر ل ا كلذ لخديو طعتسي ل ام هيلع ء ىش

 نعف هقلح ف م ذلا معط دجوو هل عفرف هفنأ رسك نمو : ةل اسم

 . دجوي اےف رثؤملا وب ا هنع كلذ عفرو اسأب هب ري ل ديلولا نب دمح

 يبا لوق يف هيلع لدب الف ادماع مئاص وهو هاف ىمدأ نمو : ةلأسم

 . ۔ هللا همحر ۔ هتلا دبع

۔ _ ٢٥٢



 . هموي ل لب هلع : هريغ لاق

 ل ام ءىشلاو لخلا قوذيو ردقلا مئاصلا معطي نأ سأب الو : ةلأسم

 . هقلح لخدي

 ناف جاتحم ريغ وأ كلذ ىلا ناك اجاتحم لحتكي نأ مئاصللو : ةلأسم

 . هغلبي ملو هب ىمرو هجم هجمي ن أ ردقف هقلح يف ء يشب سحأ

 هل زوجيف ةديدش ءامح وأ اعجو هانيع دادزت نأ فاخ نمو : ةلأسم

 . راطفالا

 الف كلذ ريغ وأ هل تضرع ةلعل هيف نم مدلا جرخأ نمو : ةلأسم

 هسفن ىلع فخي مل اذا مجتحي نأ مئاصلل انباحصأ لاقو : 7

 . ملعأ هللاو فعضلا فوخ ركذ ةياورلا يف سيلو فعضلا

 ادمعتم ءاق ناو سأب الف هحرطو ءيقلا مئاصلا عزنا اذاو : ةلأسم

 . ةرافكلاب انباحصأ ضعب لاقو © هموي لدب هيلعف

 ءاضقلا هيلعف ىوقتلا كلذب ديري هدرف ادمعتم ءاق نمو : ةلأسم

 . ةرافكلاو

 ةضيرم تناك ةمئاص يهو ءاملا يف عقنتست نأ ةأرملل هركيو : ةلأسم

 ىلع تبصو تلستغا تءاش نا نكلو اهجرف لجأ نم ةحيحص وأ

۔ _ ٢٥٢٣



 ناتكلا لزغتو اهيلع ءيش الو قيرلاب لزغت نأ ةأرمللو : ةلأسم

 . اهيلع ءيش الو قزبتو قيرلاب

 ةأرماو ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 يف زوجي هيزبحي هب اهسفن ترغرغو اهقلح يف ءاملا تلخدأف ناضمر ةمئاص

 اهيلعف ةفصلا هذه ىلعف ؟ اهمزلي ام اهنطب ىلا ءاملا لخدف ال مأ مئاصلا قلح

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع ةرافك ىرأ الو لدبلا

 ميمت نب دعسم لأس هنا ةقثلا لاقو ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ .: ةلأسم

 : هل لاقف يقلح يف ءاملا لخدي نأ فاخأ قشنتسا نأ تدرأق تمص اذا ينا

 كوستي مئاصلا نعو ، كرخنم يف اهلخدا مث ءاملا يف كعبصأ عض دعسم

 ضرعتي الف هوف ىمدأ كوست اذا ملعي ناك اذا : لاق . هاف ىمدأف ناضمر يف

 لدبأ الئاس امد ناك ناو ءعىشب سيلف ةردك وأ ةرفص تناك ناو ، كاوسلل

 . مويلا كلذ

 . هاف ىمدأف اعوطت مئاص وهو ناضمر رهش ريغ يف كوست هنا : تلق

 سيلو يلا بحأ مويلا كلذ لدبأ ناف الئاس امد ناك نا : لاق

 . مزالب

 . ال : لاق

 ىمدأف مئاص وهو ناضمر رهش يف للخت لجر نع هتل اسو : ةلأسم

 . مئاص ريغ وهو ناضمر رهش ريغ وأ همف

۔ - ٢٥٤



 امد ناك ناو ءىشب سيلف لئاسب سيل ليلق ءيشلا ناك نا : لاق
 لدبا ناف عوطتلا امأف ، ناضمر رهش نم مويلا كلذ لدبا الئاس اطيبع

 . مزالب سيلف لدبي مل ناو نسحف

 لجر نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا ىلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ىرأ الف هقلح ف همعط دجمو كلذ هابشاو كلها ليكيو لسعلا قدي مئاص

 . همف ىلا بوثلا دري نأ اذه لثم دنع ىغبنيو اضقن اذه يف هيلع

 ناضمر يف رجفلا لبق مرادب كوست ةأرملا يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 هنا اهسورضو اهمف محل يف هكوز ىقبيو تاذلا بهذي ىتح اهاف لسغتو

 هنا هدنع جرخي دق هنال مفلل لسغلا دعب اهقير طرس يف اهيلع سأب ال

 . كوزلا ةلزنمب وه ايناو مفلا لسغ اذا ءيشلا كلذ نم لحني ال

 هموصل ركاذ وهو همف يف ءاملا لخد اذا مئاصلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ همزلي ام هموصل سان وهو هطرسف

 ضرعملا وه ناك اذا فالتخالا ىنعم ىف همامت يدنع هبشي : لاق

 يناعم هلخدي ذئنيحف ةعاط ىنعمل وأ ةضيرفل الا كلذ يف هسفنب

 . فالتخالا

 هيف ىلا ءاملا لخدا نيح هموصل ايسان ناك نا تيأرأ : هل تلق

 يف ىلوألا ةلأسملا يف كدنع هبشي له هموصل ركاذ وهو ةبلغلا ىلع هطرسف
 ؟ نايسنلا ىلع فالتخالا

 هبلغ ىتح هكرت مث ركذ نيح هظفل ىلع ردقي ناك نا هنا لوقا : لاق

 هظفلي نا هموص ركذ ذنم ردقي ال ناك ناو { نايسنلا ةلزنمب يدنع هبشيلف

 . نايسنلا ىنعم يدنع هبشأ هبلغ ىتح هيف نم

۔ _ ٢0٥٥



 ىتح للحتي ملف ماعطلا نم ءىش هسارضأ نيب يقب اذاف : هل تلق

 ؟ زاج ىتح ر اهنل ١ ف ء ىش كلذ نم جرح مث كلذ ىلع ردقي وهو حبص أ

 ؟ هموص متي له ةبلغل ١ ىلع هقلح

 ىتح جرخي ال هنا عضوم يف فراعتلا يف ناك اذا اذه نا يعم : لاق

 نمأ عضوم ريغ يف ناك نا امأو 3 هموص يف هيلع نسأب ال هنا يدنعف جرخي

 كلذ يفف ادمعتم وأ ايسان هغاسا ىتح هكرتف حبصلا دعب هب ملع دقو

 . فالتخا

 يفو هيرخنم يف ناخدلا لخدف ههجو ربغ اذا مئاص لجر : ةلأسم

 ؟ همزلي ام كلذ ىلعف هيف

 لثم رانلا دقوي يذلا كلذكو 3 هيلع لدب الو كلذ هل هركي : لاق

 . نوهأ اندنع اذهو كلذ

 ضعب دنع هوركم مئاصلل لحكلاو دمحم يأ عماج نمو : ةلأسم

 نع يور امل هتزاجا بجوي رظنلاو مهرثكأ هزاجأو انباحصأ ةخسن ءاهقفلا
 لخدي مل ام ردقلاو لخلا معط قوذي نا مئاصلل زوج ناك هنا سابع نبا

 ناضمر رهش يف ةمعطألا جلاعي نملو تاخابطلل انباحصأ زاجأو 5 هقلح

 يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلا امأو © هناسلب ماعطلا قوذ مئاص وهو

 . يبصلل ماعطلا غضمي نأ مئاصلل نازيجي اناكف

 نا ةشئاع تور امل كاوسلا لايعتسا بحاو اضيأ هعماج نم : ةلأسم

 ةياور يفو « ةالص لك.دنع كاوسلا مئاصلا لاصخ ريخ » : لاق ةي يبنلا

 دنع كاوسلاب مهترمأل يتما ىلع قشا الول » : مالسلا هيلع لاق هنا ىرخأ

۔ ٢٥٦ ۔-



 مهرمأل نيفلاخم ضعب هيلا بهذ ام ىلع ابجاو كاوسلا ناك ولو « ةالص لك

 . مهيلع قشي مل وأ مهيلع قش هب

 نمو هيلع ءاضق الف مئاص وهو ءيقلا هعرذ نمو : باتكلا نمو

 انباحصأ لوق يف هيلع ناك موصلا ةمرح كتهل ادصاق ادمعتم ءاقتسا

 امأو ، دمعلا يف هموي ءاضق هيلع انيفلاخم رثكأ لاقو { ةرافكلاو ءاضقلا

 . ملعأ هللاو انباحصأ قفاوي هنظأف سنأ نب كلام

 نم ىضم ام يضقي : مهضعب لاقف ءاضقلا يف انباحص أ فلتخاو

 دنع ناضمر ن الا ةرافكل ١ عم ارهش ىضقي : صعب ل اقو ى ةرافكل ا عم هموص

 . هعيمحل داسف ضرفلا ضعب داسفف ةدحاو ةضيرف ءالؤه

 عم موي ءاضق هيلعف هدح ىلع ةدابعو ةضيرف موي لك : نورخآ لاقو
 نا موصلا ةمرح كته ىلا دصقي ل اذا هنا رظنلا هبجوي ىذلاو . ةرافكلا

 ء يقلا هعرذ نم ) : لاق هنا نيلك يبنلا نع يور دقو © هموي ءاضق هيلع

 . ربخلا ةحصب ملعأ هللاو « ءاضقلا هيلعف ءاقتسا ناو هيلع ءاضق الف

 امو هيلع ءىش الف هقير علتبا نمو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 اقيقد وأ ةطنح لاك نم كلذكو ) ةخسن ( هيلع ضقني الف هسأر نم ردحني

 . هيلع ءيش الف هقلح يف رابغلا لخدف ابارت وأ

 لخدف بارتلا ىفس نمو هقيقدو هتطنح ليك رابغ نمو ( عجر)
 . هيلع ءيش الف كاوسلاو لحكلا كلذكو هيلع ءيش الف هقلح يف رابغلا
 ماعطلا نقذي تاناجعلاو تاخابطلل اوزاجا دقو كاوسلا ىشعلاب هل هركو

 قيرلاب نقرغي الو يبصلل ءيشلا نغضمي كلذكو نهيلع ءيش الو ناسللاب
 . اهيلع ءيش الو قيرلاب لزغيو

۔ _ ٢٥٧



 نع ةريره وبأ ىورو ءاضقلا هيلعف ادماع ءاق نمو : باتكلا نمو

 انباحصأ لاقو رطفا : لاق نم لاق يبنلا نع ءادردلا وبا ىورو ةت يبنلا

 انباحصأ نم لاق نم ضعب نع تفرع دقو 3 هموي ( ةخسن ) اموي لدبي
 ربد يف نقتحا نم ليق دقو هل هركي هناف ءاملا يف عقنتسا نم امأف 5 ةرافكلاب

 ىلع هقلح ىف زاجأ نم امأف هموص نم ىضم ام هيلع دسف ماعطلا ىرجم يف

 نم ضعب لاقو © هيلع ضقن الف قندلاو اهريغو : هاصحلاك ةبلغلا ليبس

 هقلح يف لخدأف هركا نمو { ةرافكلا نم هئربت ام لاق هناف ادمعتم ابابذ علتبا

 . هيلع ءيش الف هريغ وأ ماعط وأ ءام نم ءيش

 ةرافك الف ءافتسا نم لوقلا ضعب يف نا ىرت الأ & باتكلا .نمو

 ايف ردص نم علط امو مدلا جرخيو هسرض مئاصلا علقي نا سأب الو { هيلع

 هزاجأف هظفل نم ةردقم ىلع راص اذا امأف هتزاجاب سأب الف هناسل ىلع رصي مل

 . هموي لدب هيلعف ادمعتم

 ةضيرفلا ةالصل أضوتي وهو هقلح ف ءاملا هقبس نمو : باتكلا نمو

 لدبي ليقف ةلفانل هؤوضو ناك ناو . اهتقو لبق اهل أضوت ولو هيلع لدب الف

 . هموصل اركا ذ ناك ١ ذا ضعب ل اقو هموي

 هينذأ يف رطقي الو طعتسي نا مئاصلل زوجي الو : باتكلا نمو

 نهدلا نم ائيش لعجي الو قلحلا ىلا يدؤي كلذ نال هقلح الو هفنا الو
 ىلا يدؤي امم كلذ نال قلحلا ىلا يدؤي ىتلا يراجملا يف ءاودلا الو ءاملا الو

 ليلقلا نع بجحت كاسمالا وهو موصلا نا ءاج دقو ماعطلا ىرجمو فوجلا
 . هب ذخأي ملف كلذ زاجا دق دحأ ناك ناو ريثكلاو

۔ - ٢٥٨



 قشنتسي الو . ءاضقلا هيلعف طعتسا و أ نقتح ا نمو : ب اتكلا نمو

 نوكت نأ الا غلبأف تقشنتسا اذاو » : ةي هنلا لوسر لوقل اغالبا مئاصلا

 دقو { مئاصلل ةم اجحلاب سأب الو { هنع هني مل هدسفي مل هنا الولف « ايئاص

 ةماجحلا ف صخر هنا يرور دقو مئاص وهو مجتحا ن هلل ١ لوسر نا ليق

 . رمع ثيدح ف هنع يور ام ىلع مث اصلل ةلبقل ااضيا صحخر دقو مئاصلل

 لوق ين هيلع ناك موصلا ةمرح كتهل ادصاق ادماع ءاق نمو : ةلأسم

 ٠ ةرافكلاو ءاضقلا انباحصا

 يقب ىتح قزبو هيف ءاملا ىلع ردقي ال ناكم 1 ءاق نمو : ةلأسم

 دسفي هنكلو ردقي مل وأ ءاملا ىلع ردق هموص يف هيلع داسف الف هقرغف قيرلا

 . هموي

 نم جرخ مهسب يمرو أ هفوج ىلا لصوف حمرب نعط نمو : ةل اسم

 . ههبشي امو رورذلاو لحكلا كلذكو هموص دسفي مل هرهظ

 كلذ هرضي سباي وأ ناضمر ف بطر كاوسب كاتسا نمو : ةلأسم

 . هرخا وأ راهنلا لوأ ف ناك ءاوس

 ضرعتي الف ىمدأ كوست اذا هنا ملعي ناك اذا مئاصلاو : ةلأسم

 الئاس اطيبع امد ناك ناو ءيشب سيلف ةردك وأ ةرقص تناك ناو كاوسلل

 . مويلا كلذ لدبأ

 هسباي ناديع نم ناك امب راهنلا لوأ لبق مئاصلا كاتسيو : ةلأسم
 ( ةخسن ) هموص ضقن ىرن الف راهنلا رخا يف كاتسا وأ بطرب كاتسا ناو

۔ _ ٢٥٩



 هيلع هيف ضقن ال اسباي دوعلا ناك اذا لاقو هموص ضقني كلذ نا رصبن مل

 . قازبلا ةزاجأل دمعتي الو

 عمتجي يذلا قازبلا ةزاجإ دمعتي الو هموص ضقن ىرن الف : عجر

 . بطرلا كاوسلا نم هيف يف

 ةضمضملل هيف يف هعبصا مئاصلا لخدي ال : ريشب لاق : ةلأسم

 . رصعلا لعب

- ٢٦٠ _



 نورشعلاو نماثلا بابلا

 لبقلاو ربدلا نم موصلا ضقني اميف

 . اراهن ناضمر رهش يف نقتحملا نع هتلأسو ةرفص يبأ عماج نمو

 . ماص ناك ام دسفو ةخسن يفو ماص ناك ام ديعي : لاق

 ينبجعيو هموص نم ىضم ام لدب هيلع ىري ضعبو هموي لدب هيلع ىري

 نم ىضم ام لدب هيلع فاخأنف ملعلا لعب ادمعتم نوكي نا الا هموي لدب

 . هموص

 ضقن هلبق وأ هربد يف نهد وأ ءاودب مئاصلا نقتحا ناف : هل تلق

 . فالتخاب لبقلا يف ليق هنا : يعم لاق ؟ ال مأ هموص

 امأو © هيلع ضقن ال : لاق نم لاقو . ضقنلا هيلع : لاق نم لاق

 . ضقنلا هيلع ليق هنا يعمف ربدلا

 نم ىضم ام لدب : لاق نم لاقو ، هموي لدب : لاق نم لاقو
 . ءاوس موصلا يف ربدلاو لبقلا يف لجرلاو ةأرملا ناقتحاف : هل تلق ؤ هموص

۔ -_ ٢٦١



 لثم هنا يل نيبي الف اهلبق امأو لجرلا ربد لثم ةأرملا ربد نا يعمو

 هبشأ لوبلا عضوم ناك ناو عايجلا عضوم يف ةنقحلا اينا ناك اذا لجرلا

 هيلع دسفي له ادمع ةيبص جرف ىلا رظن لجر نعو : ةلأسم
 ؟ هموص

 نا لاق نم لوق ىلع ضقن جرفلا سفن ىلا رظن اذا هنا يعم : لاق
 . مراحملا نم رظنلاب دسفي موصلا

 لاقف ناضمر ف اراهغ هربد ف ءاودلا لمجي مئاصلا ف ليقو .: ةلأسم

 . هموي لدب هيلع : لاق نم

 . ىضم ام ل ليب : لاق نم ل اقو

 3 هيلع ءيش الف لبقلا يف امأو 5 ةرافكلاو لدبلا : لاق نم لاقو

 . اندنع لجرلاو ةأرملا يف كلذو

 مئاص وهو نقتحا نميف اوفلتخاو - فارشألا باتك نمو ۔ : ةلأسم

 هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يروثلا نايفسو حابر يبأ نب ءاطع لاق

 هيلع : بوقعي لاقو 3 هيلع ءيش الف هليلحا يف رطف اذإ دمحمو ناهعنلاو

 ةرم لاقو ، هيلع ءيش الف هيف نقتحا اذا ةنقحلا يف : روث وبأ لاقو ، ءاضقلا

 نم بطرب هحرج ىواد اذإ : نايعنلاو يعفاشلا لاقو .3 هيلع عيش ال

 دمحمو روث وبأ لاقو ، ءاضقلا هيلعف هفوج ىلا صلخف اهنم سباي وأ ةيودألا

 . هيلع ءيش ال : بوقعيو

۔ -_ ٢٦٢



 نقتحملا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ءيش فوجلا ىلا هنم جلي الو ماعطلا ىرجم سيل هنال هيلع ءيش الف هركذ ين

 اماو { اهلبق يف ةأرملا ناقتحا كلذكو { مئاصلا هنع عونمملا ماعطلا ىنعمب

 اهجارخا كردي نكمي ال عضوم يف ةنقحلا تغلب اذاف هربد يف نقتحملا

 ىنعم يف يعمف فوجلا يناعم يف راصو ههبشأ ام وأ طئاغلا جورخ ىنعمل الا

 هموص نم ىضم ام لدب مهلوق ضعب يفو هموي لدب هيلع نا انباحصأ لوق
 . ةرافك كلذ يف ملعأ الو

 كلذ ضقني نا الب ءاملا يف مئاصلا عقنتسي نا هركيو : ةلأسم

 . هموص

 وه ام مئاصلل هركي يذلا ءاملا يف عقنتست ىتلا ةأرملا نعو : هريغ نمو

 . هيلع هب ةناعتسالاو همايص ىلع ةوقلا ديري عقنتسي يذلا كلذف

 . هريغ نمو

 ناف راهنلا يف ربدلا يف نايئاصلا ةأرملا الو لجرلا نقتحي الو : ةلأسم

 . رهشلا نم ىضم ام لدب هيلع نا ليقف نقتحا

 . هموص نم ىضم ام لذب هيلع ناك ءيش زاج اذا : لاق نم لاقو

 . هموي لدب ليق دقو : لاقو © هريغ نمو

 رهش يف اراهن لبقلا يف ةأرملا نقتحتأ نا ساب الو ( عجر)

 . ناضمر

 سيل لبقلا نأل لجرلل كلذ اضيأ كلذ ليق دقو : لاق . هربغ نمو

 . ماعطلا ىرج

۔ _ ٢٦٣



 ئ هيلع لدب ال هنا ءاودلا لمتحي مئاصلا ف دمح يبأ نعو : ةلأسم

 . لدبلا هيلع نا بتكلا يف انا تيأرو . ملعأ هللاو

 لدب هيلع ليقو هموي لدب هيلع ليق دقو معن : لاق © هريغ نمو

 . ىضم ام

 : ام ةلعل ناضمر رهش ف نقتحا نمو : ةلأسم

 ىضم ام همزلأ ضعبف للعلا نم تناك ام ىنعي ةلعل : فيضملا لاق

 دحاو موي لدب همزلا نم مهنمو ةدحاو ةضيرف ناضمر نا ىري يذلا وهو

 . ةضيرف موي لك ةضيرف نوثالث ناضمر نا ىري نم وهو

 . هيلع ءيش ال هنا رثكألاو نالوق هيفف هلبق يف نقتحا نمو : ةلأسم

 وهو كلذ لعف ناف هربد يف مئاصلا نقتحي ال انباحصأ لاقو : ةلأسم

 انقتحا ناو . ملعأ هللاو هلدبيو كلذ هموي ضقن هيلع تفخ ماعطلا ىرجم

 . ملعأ هللاو امهيلع ءيش الف امهلبق يف

 هنم جرخو ءاملا يف لابف لستغي رهن يف عقوف ايئاص ناك نمو : ةلأسم

 . همايص ف هيلع ضقن الف ع 11 ١ ف حير

 . ناضمر ىف اراهن لبقلا يف ةأرملا نقتحت نا سأب الو : ةلأسم

 امأو ربدلا يف ءاودلا لمتحت نأ راهنلا يف ةأرملل زوجي الو : ةلأسم

 . ليللا يف كلذ نوكي نأ بحأو زوجي ىسعف لبقلا

۔ _ ٢٦٤



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 كلذ ريغو رطفي ال امو مئاصلا رطفي اميف

 ىلع مرح هركذ لج هللا نا ملعلا لهأ فلتخي مل : ركب وبأ لاق

 لهأ عمجاو } برشلاو لكالاو عامجلا وهو ثفرلا موصلا راهن يف مئاصلا
 ةتباثلا رابخالا تلدو ءاضقلا هيلع موصلا راهن يف ءاقتسا نم نا ىلع ملعلا

 نم موصلا راهن يف عماج نم ىلع ةرافكلا بوجو ىلع ةي هللا لوسر نع
 . ادماع ناضمر رهش

 ركذ ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ىنعم يف جرخي الف ءيقلا ءىقي ىنعم ينعي ناك ناف ءاقتسا نم هلوق يف الا

 هيلع عجري ملف يقت اذا هيف فلتخي امم وه لب هموص داسف ىلع قفتي هنا مهلوق
 . ع يش هيف نم

 . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف

 هنا مهلوق ف يدنع ىنعملا حص او هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 نم هيلع عجرف ءاقف يقت نا امأو ، لخدي الو جرخي ءيقلا نأل هيلع لدب ال

 هنا يعمف ايقت لصألا يف ناك دقو هيلع هتعجرب ةبلغلا ىنعم ىلع ءىش هيف

۔ _ ٢٦٥



 ضرع يذلا هلعف نم كلذ نال افالتخا كلذ يف ملعأ الو هموي لدب هيلع

 الف كلذ ىلع ابولغم ءيش هيف نم هيلع عجرف ءيقلا هعزنا ناو هيف هسفنل
 هللاف اذه ريغ ءاقتسالا ىنعمب ناك ناو افالتخا كلذ يف ملعأ الو هيلع لدب

 . ادماع ءاقتسا وأ ءيقلا هعرذ نم ركذ هنمو 3 ملعأ

 مقرأ نب ديزو رمع نعو بلاط يبأ نب يلع نع انيورو : ركب وبأ لاق
 نايفسو كلام لاق هبو ءعىقلا هعرذ اذا مئاصلا ىلع ءىش ال : اولاق مهنأ

 لوق اذهو يأرلا باحصأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يرونلا

 ءالؤه لاق اك هزا نسحلا نع انيورو . ملعلا لهأ نم هنع ظفحم نم لك

 . ءاضقلا هيلع لاق هنا هنع انيورو

 لاطبا ىلع ملعلا لهأ عمجأو ، لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبا لاق

 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو سنأ نب كلامو يرهزلاو ةمقلعو رمع

 هيلع سيلو ءاضقلا هيلع نولوقي يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو

 . مقرأ نب ديزو بلاط يبأ نب ىلع نع انيورو . ةرافك

 لاقو { ةرافكلاو ءاضقلا هيلع : روث وبأو حابر يبا نب ءاطع لاقو

 . لوقأ رمع نبا لوقب : ركب وبأ

 ركذ ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق .

 بجوي ىنعم ل نيبي الو هيلع ءىش ال لوقلا رثكا هزا 27 1 هعرذ نميف

 عجر نا هلعلو قتسي ل ناك اذا ء ىقلا نم ءىش هيلع عجر ولو لدبلا هيلع

 ايقت نم امأو 5 كلذ ينبجعي الو مهلوق نم افالتخا هيف نا وجراف ءىش هيلع

۔ -_ ٢٦٦



 . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف

 الف ةرافكل ا امأو ٨١ ىنبجعي كلذكو ‘ هيلع ل لب ال : لاق نم ل اقو

 هنا مهلوق يناعم يف ليق دق هناف ادماع هيف نم ائيش دري نأ الا هيلع اهملعأ

 عجرف ءيقلا هبلغ ناو © ةرافكلا هيلعف ادماع هيف نم ائيش در مث ايقت اذا

 . مئاصلل كلعلا غضم هنمو 53 هموي ل لب هيلع اين اف ايقت دقو هيلع

 اهنا حابر يبأ نب ءاطعو نينمؤملا مأ ةشئاع نع انيورو : ركب وبا لاق

 سأب ال : لاق هنا سابع نبا نع انيورو ، مئاصلل كلعلا غضم يف اصخر

 هبو يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلا لاق هبو ماعطلا اهيبصل غضمت نا

 قوذي نم موص يأرلا باحصأ لاقو ههركو هنع عجر مث يعازوألا لاق
 يعخنلا ميهارباو يبعشلاو ءاطع مئاصلل غضملا هركو { مات هناسلب ءيشلا
 هناسلب سمي نا مئاصلل كلام هركو لبنح نب دمحأو ةداتقو يلع نب دمحمو

 غضم يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو يعفاشلا هركو { معط هل ائيش

 . رطفي مل غضم ناو مئاصلل كلعلا

 غضملا ةيهارك انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 ناف ىنعمل الا هموصل مئاصلا ضيوعتل اهنم ىلخي امم ءايشألا نم ءيشل ال

 تبثي مل كلذ نم ءيش هقلح لخدي ملف ىنعم ريغل وأ ىنعمل كلذ لعف
 . راطفالا هيلع مهلوق يناعم نم ءيش يف يدنع

 مئاصلل لحكلا ركذ

 ءاطع كلذ يف صخرف مئاصلل لحكلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 باحصأو روث وبأو يعفاشلاو يعازوألاو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو
 ناكو © كلذ ف قاحساو لبنح نب دمحأو ىيروثل ا نايقس هركو ] يأرل ا

۔ -_ ٢٦٧



 نا نولوقي ةمربش نباو ىليل يب ا نباو متعمل ا نب روصنمو يميمتل ا ناميلس

 صخرو ربصل اب لاحتكالا ةداتق هركو هن اكم اموي ىضقي نا هيلعف لحتك ا

 . مئاصلل دمنالاب

 صيخرتلا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 دجو ناو ماعطلا يراجم نم تسيل نيعلا نأل ىنعمل هلك لحكلا يف مئاصلل

 ةيهاركلا مهلوق ضعب يف جرخي هنا وجرا ينا الا هقزب هلك كلذ نم ائيش هيف يف

 . كلذب اودارأ ام ملعأ هللاف ربصلاب لحكلل

  
۔ -_ ٢٦٨



 صف

 مئاصلل كاوسلا ركذ

 يتما ىلع قشا نأ الول » : لاق ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق
 . « ةالص لك عم كاوسلاب مهترمأل

 كاوسلا يف اوفلتخاو هريغو ناضمر رهش اذه يف لخدي : ركب وبأ لاق

 نيريس نباو يعخنلا ميهاربا يشعلاو ةادغلاب كاوسلا يف صخرف مئاصلل
 نع ةصخر تيورو { يأرلا باحصأو سنأ نب كلامو ، ريبزلا نب ةورعو

 هركو مئاصلل راهنلا لوأ يف كاوسلا يف صخرو ةشئاعو سابع نباو رمع

 روث وبأو { هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلا راهنلا رخآ كلذ

 . ءاطعو دهاجم نع كلذ يورو

 هب سأب ال لاق نمف ، مئاصلل بطرلا دوعلاب كاوسلا يف اوفلتخاو
 يعفاشلاو يعازوألاو يروثلا نايفسو ”يناسحيسلا ةميمت يبأ نب بويأ وبأ

 نب ةورعو دهاجمو رمع نبا نع كلذ انيورو يأرلا باحصأو روث وبأو

 كلذ هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأو سن" نب كلام هركو ، ريبزلا

 . ةداتقو مكحلاو ليبحرش نب رمعو يبعشلا نع انيور

 . لصألا يف اذكه ()

 ۔ ٢٦٩ ۔-



 يكح ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ين هيلع نا مهلوق نم ملعأ الو مئاصلل' كاوسلا يف صيخرتلاو ةيهاركلا نم

 تقو يف كاوسلا لضف ينبجعيو اراطفا تاقوألا نم تقو يف كاوسلا نم ءيش

 لاطبا وأ ايثإ بجوي وأ هنم لضفأ نوكي نا ىجري ىنعمل الا تاقوآلا نم

 . لاح لك ىلعو ىلاح لك يف كاوسلا لضف ىنعم تبثيف الاو مكح
 هربغو هروحس لضف نم هنانسأ نيب ام مئاصل ا داردزا ركذ

 ايف مئاصلا ىلع ءيش ال نا ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 . هنم عانتمالا ىلع ردقي ال اممو هنانسأ نيب امم قيرلا عم جرخي امم دردزي

 ركذ ام وحن انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ناف هنانسأ نيب ام امأو ، رثك ولو هقير نم قرغ اميف مئاصلا ىلع سأب ال هنا

 ماعطلا ىنعم نم هيلع بلغيف قيرلا ىنعم ريغب وأ تاذلا نم ءىش قيرلا

 ماعطلا نم هلك كلذ نم غاسا نا امأو زجي مل كلذك ناك اذا هناف بارشلا وأ

 معاطلا ةلزنمب وهو كلذ زوجي الف ، هب ملعلا دعب هنانسأ نيب ايقاب ناك ولو

 . براشلاو

 هجارخا ىلع ردقي ال امم هنانسأ نيب ام هعلب يف اوفلتخاو هنمو

 ادمعتم هلكأيف محل هنانسأ نيب نوكي مئاصلا لوقي نامعنلا ناكو { هحرطو

 اناو ءاضقلا هيلع امنا ملعلا لهأ رئاس لوق يفو ةرافك الو هيلع ءاضق ال

 . ادماع لكألا يف مئاصلا ىلع بجي امم هيف اوفلتخا ام ليبس ىلع ةرافكلا

 . ءاضقلا هيلع : ركب وبأ لاق

۔ -_ ٢٧٠



 لدبلا هيلع نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 سيلو اريثك وأ اليلق لكأ ءاوسو لكأ هنال كلذل ادمعتم ناك اذا ةرافكلاو

 . همف تاذ نم محللا

 دقف ةضيرف ةالصل أضوتي وهو هقلح ين ءاملا هقبس نا امأو : ةلأسم

 هؤوضو ناك نا امأو { اهتقو لبق اهل أضوتي ناك ولو هيلع لدب ال هنا ليق
 ين موصلل اركاذ ناك اذا هنا راثآلا ضعب يفو { مويلا كلذ لدب هيلعف ةلفانل

 هموصل اركاذ ناك اذا نيتخسن يف دجويو هيلع لدب الف ءاملا هقبسف ةلفانلا

 ناك ولو { هيلع لدب الف هموصل ايسان ناك ناو © لدبلا هيلعف ةلفانلا يف

 . ةلفانل هؤوضو

 . ا ذه ربع : ل اق نم ل اقو

 يف هموصل اركاذ ناك اذا ليق دقو : لاق ۔ ةخسن يفو ۔ ، هريغ نمو

 الف ةضيرفلا ءوضو اماو { هيلع ءىش الف ايسان ناك ناو هيلعف ةلفانلا ءوضو

 . ةضيرفلا ليق دقو ايسان وأ اركاذ ناك ةضيرفل هؤوضو ناك اذا هيف هيلع لدب

 ليق دقو ةلفانلا مكح هيلعو ةلفانلا ةلزنمب وهف كلذ قوف اماف تارم ثالث

 ضرفلاب ابطاخم نكي مل هنال ةلفانلا ةلزنمب وهف اهتقو لبق ةضيرفلل أضوت اذا
 . تقولا كلذ ىف

 ناضمر رهش ي مئاص وهو ءاملا يف دربتي رهن يف عقو نمو ( عجر )

 لخد هنا نقيتسا ناو هيلع سأب الف ءام هقلح يف لخد دق نوكي نأ كشف

 . هموي لدب هيلعف هقلح

۔ -_ ٢٧١





 لصف

 موصلا راهن ف مجتحا نم ركذ

 موصلا راهن يف مجتحا نم ىلع بجي ميف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق
 ناكو ءاضقلا امهيلع : نالوقي هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحا ناكف

 دقو هيلع ءيش ال نولوقي روث وبأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنأ نب كلام
 اذه ريغ ىف دارأ هنا 'ااانع نيعباتلاو ي هللا لوسر باحصأ فالتخا انركذ

 _ . عضوملا
 . لوقأ لوألا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 رطفا » : لاق هنا ةلي يبنلا نع تبث هلوقب دارا هنا انعم : هريغ لاق

 . موجحملاو مجاحلا

 ىلع لدب ال هنا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 مئاص وهو مجتحا هنا ك يبنلا نع ىوريو ةماحلا ينعي مجتحلملا

 انباحصأ لوأت ليق اناو 6 ةماجحلاب مئاصلا ىلع راطفالا بتجوي ىنعم الو

 اذهو ناباتغي اناك اا ىنعمل ) موجحملاو مجاحلا رطفا (« : لع يبنلا لوق

 . ةماجحلا ىنعم يف هرهاظ جرخي ةبيغلا ىنعم يف صاخ ربخ

 هقلح ءاملا لخدف قشنتسيو ضمضمي مث اصلا ركذ

 ءاملا لخديف قشنتساو ضمضمت مئاصلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق

 هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو ةداتقو حابر يأ نب ءاطع ناكف هقلح

 . كلذ يف هيلع ءيش ال نولوقي

 . لصألا يف اذكه )١(

 ۔ ٢٧٢٣



 دقو ةضمضلملا ف هيلع ء ىش ال : يع ازو ل او ي رصبل ١ نسحل ا ل اقو

 . هيلع ءيش ال : روثوبأ لاقو

 لاقو 5 هناكم اموي ىضقي قاشنتسالا يف : سنا نب كلام لاقو

 . هناكم موي ءاضق هموصل اركاذ ناك اذا ةضمضملا يف يأرلا باحصأ

 هئاصلا نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 ريغ ناك ناف هيلع ءىش ال هنا هقلح ءاملا لخدف مزال ءىشل هاف صضصمضم اذا

 . هقلح ءاملا لاخدال ديرم ريغ هموصل ركاذ وهو مزال

 ايسان ناك اذا هيف فلتخمو . هموي لدب هيلع نا : ليق دق هنا يعمف

 . مزال ريغب نايسنلا ىلع ءاملا هلخد وأ هاف ضمضم اذا يدنع هموصل

 . هموي لدب هيلع : لاق نم لاقف

 ىلا برقأو دعبأ قاشنتسالاو 3 هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 دجوي امل كلذ يف ىواستي نا دعبي مل هلعف ىنعم نم ناك اذا هنا الا ةصخرلا

 نكت مل ام غلباف تقشنتسا اذاف » : قاشنتسالاب رمؤي اميف ةي يبنلا نع

 يدنع وهو راطفالا ىنعم ريغ ىنعم هيف موصلا يف هنا انعم تبث دقف « ايئاص

 طعتسا ول مئاصلا نا انباحصأ لوق ضعب يف جرخي هنال لاح ىلع صخرأ

۔ ٢٧٤ _۔ -



 شحوأ يدنع طوعسلاف هموص ىنعم ي هيف فلتخي هنا هقلح نهدلا لخدف

 هنا طوعسلا ىنعم يف ءاج دقو ، سأرلا يف جلي ام ىنعم هب داري اهنا هنال

 نوكي الف عاضرلا ماقم موقي هنا هانعم تبث اذاف عاضرلا ماقم موقي

 قاشنتسالا ىنعم يف اصن انباحصأ لوق يف ملعأ الو برشلاو لكألاك الا
 مهلوق يناعم يف هبشي يذلا اذه الا ادكؤم ائيش هنم قلحلا يف ءاملا لوخدو

 . باتكلا اذه يف ءاج امم باوصلاب © ملعأ هللاو

2 

۔ _ ٢٧٥





 ؛ ققحملا ةملك »

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باتك » نم نيرشعلا ءزجلا قيقحت هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق
 يفو هتابودنمو هضئارفو مايصلا تابجاو ءزجلا اذه ثحبيو « عرشلا نايب

 بنجلا مايص ينو كشلا موي موص يفو مايصلا ةين يفو ردقلا ةليل لضف

 ضرملاو ربكلاك موصلا راذعاو رفاسملا مايص يفو ءاسفنلاو ضئاحلاو

 ضقني اميفو هيلع ىمغملاو نايبصلاو نيكرشملاو ديبعلا ماكحأو لمحلاو

 مت دقو كلذ يناعمو هرطفي ال امو مئاصلا رطفي اييفو بذكلا نم موصلا

 ةنس اهنم غرف لوهجم طخب ىلوألا نيتخسن ىلع اضورعم قيقحتلا

 ١٣١٨ ةيرجه .

۔ -_ ٢٧٧



 يدمسلا دوعسم دمحم نب رماع نب دمحم نب هللا دبع طخب ةيناثلاو

 . ةيرجه ١٠٧٠ ةنس اهنم غرف يوزنلا

 : هققح هبتكو

 . ملسو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هت دمحلاو

 يثراحلا ديمح نب ناميلس نب دمح نب ملاس

 ه ١٤٠٤ ةنس ىلوألا ىدامج ةرغ

 م ٣/ ٢/ ١٩٨٤

۔ - ٢٧٨



 باوبألا بيترت
 لوألا بابلا

 (رباج يبأ باتك نم) مايصلا يف

 ين اثلا بابل ١

 موصلا نم خسن امو باتكلا ليلدب موصلا نم ضرف ام ركذ

[ 

[[[ 

 ۔ _ ٢٧٩

١١ 

١٣ 

٥ ١ 

١٧ 

١٩ 

٢٣



 ثلاثلا بابلا

 ردقلا ةليل ف

 عب ارل ١ ب ابل ١

 ردقلا ةليل ف

 سماخلا بابلا
 رهش الا ف

 س ٥ اسل ١ تب ابل ١

 ردقلا ةليل يف

 عباسلا بابلا

 ةلهألا ىلع ةداهشلا ف

 نماثلا بابلا

 (فارشألا باتك نم) روهشلا تسبتلا اذا ناضمر رهش موص يف

 ريسألا موص يف
 عساتلا بابلا

 موصلا يف ةينلا يف

 رشاعلا بابلا
 (فارشألا باتك نم) موصلا ثادحأ ركذ

 ۔ ٢٨٠ ۔-

٢٧ 

٢٩ 

٣٣ 

٣٥ 

٣٧ 

٤١ 

٥ ٤ 

٤٧



 رشع ىداحلا بابلا

 لالهلا ةيؤر يفو كشلا مايص ف

 رشع يناثلا بابلا
 (رفعج نبا عماج نم) شطعلا هسفن ىلع فاخي مئاصلا يف

 رشع ثلاثلا بابلا

 ناضمر رهش يف موصلا راهن يف ادماع عماج نم ركذ

 (فارشألا باتك نم)

 رشع سماخلا بابلا

 رفاسملا مايص يف

 رشع سداسلا بابلا

 هجورخ دنع هيف رطفي نأ رفاسملل تقولا ركذ

 (فارشألا باتك نم)

 رشع عباسلا بابلا

 رفسلا يف راطفا هبقعأ اذا رفسلا يف موصلا يف

 ۔ -_ ٢٨١

١١١ 

١١٧ 

١٦٩ 

١٣٣ 

١٤٩



 رشع نماثلا بابلا
 كلذ هبشأ امو ريبكلا خيشلا موص يف

 رشع عساتلا بابلا

 ةرافكلا ةجوزتملا ةأرملا مايص يف

 ن ورشعل ١ بابل ١

 ءاسفنلاو ضئاحلا موص ف

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 هعطق وأ ضيحملاءعيجم تجلاع اذا ةأرملا يف

 نورشعلاو يناثلا بابلا

 (فارشألا باتك نم) عضرملاو لماحلا موص يف

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 ديبعلا مايص ف

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 غلب اذا يبصلا كلذكو ناضمر رهش يف ملسأ اذا كرشملا موص يف

 (فارشألا باتك نم) هيف

 ۔ ٢٨٢ ۔-

١٦٥ 

١٧٧ 

١٧٩ 

١٩١ 

٢٠١ 

٢٠٧



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 نونجملاو هيلع ىمغملا موص يئ

 نورشعلاو سداسلا بابلا
 هيلع دمعتملا بذكلا لثم مثألا ىنعمل موصلا ضقن يف

 هوحنو رظنلاو

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 هسيجنتو مفلا نم ثادحألا نم ناك ايب موصلا ضقن يف

 هينذا يف رطقلاو نينيعلا لحكو ءاملا يف عاقنتسالاو

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 لبقلاو ربدلا نم موصلا ضقني اميف

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 كلذ ريغو رطفي ال امو مئاصلا رطفي اميف

 لضف
 مئاصلل كاوسلا ركذ

 لصف

 موصلا راهن ين مجتحا نم ركذ

 ۔ ٢٨٣ _۔

٢٧ 

٢٢٧ 

٢٣٣ 

٢٦١ 

٢٦٥ 

٦٩ 

٢٧



 م .مش اهتبتكمو نامع ةمبطم

 ٥٦٢٤٣٢٣٤ : فتاه _ مرقلا

نايع ةنطلس ۔ حرطم ٧٢٥٢ : ب .ص





 ٨٧ /٤٠١٩اھ٤ : عاديالا مقر

ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو : رشانلا




